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శ్రీవాయ గీ వాయ నమః, 
Uy 

మహాకవి శ్రీభారవి ప్రణేతం 

మల్లి నాథ కృతేయా ఘుంటాపథాఖ్యయా వ్యాఖ్య యా సహితం 

కి రాతార్జునీయమ్ 

పృథమసర్ణ ప్రారంభ ః, 

నూ, శీ యః కురూణామ ధివస్య వాలనీం 

పజాసు వృత్తిం యమయు జ్బ్ర_ వేదితుమ్, 
(UU) ఆలి లని 

సవర్ణి లింగ విదితస్సనాయయాా 

యుధిషిరం చె పలేవనే వచేచరః. ౧ 
అ 0 

వ్యాఖ్యా న ఫీ 8 కా, 

వో 8 ఆర్థాంగీకృత దాంపత్య మపి గాథానురాగి యశ్, పితృ భాం జగత స్తై శ్ర 

ష్ చిన్మహ సే నమః, ౧, ఆలంచే జగచాలంబం టహారంబచర[ొంబుబం, శువ్యం 

లి యద్ర జస్స్ప ర్మాత్సద్యః చూసానా లా, ౨ తగ్గివ్యమవ్యయం "థాను 

సారస్వతమాపాస్మ En యత్స్ర సా దాత్స్రలీయం తే మోహాంధతమసళ్ళటాః, 3, వా 

ణీం కాజభుబీమజీ గణదవాసానీచ్చ నె యాసకీ మంత _స్తంత్రమరంస్ష పన్నగగ వీగుం 

భేషుచాజాగ గీత్ , వాచామాచకల దృహస్యమఖభిలం యచ్చాతపాదస్సురాం లో లేద 

భూద్యదుపజ మేవ విదుషాం 'సౌజవ్యజన్యం యశః, ఈ, మల్లి నాథక విస్సోయం మం 

దాత్థానుజిఘృృ తయా, తత్కి_ రా తార్టునీయాఖ్యం కావ్యం వ్యాఖ్యాతు మిచ్శతి, a 

నారికేళ ఫల'సమితం వచోభారవే స్పపది తద్విభజ్య లే, స్వాదయంతు రసగర్భనిర్భరం 

సారమస్య రనికా య 'ఖేస్పితం, ౬, నా'నానిబంధ విష మైకప గైర్ని తెంతం సాశంక 

'చంకృమణఖి న్నధియామళంక 0, కరుం శ్ర, వేళమిహ భారవి కావ్యబం భే ఘంటా 

పథం కమపి నూఠనమాతనిషే, ౭, ఇహాన్వయముఖేనై వ సర్వం చ్యాఖ్యాయ తే 
మయా, నామూలం లిఖ్య తే కించిన్నాన పేశీతముచ్య తే, రొ 

అథ తక్రభవాజా ఛారవినామా కవిః, “కౌవ్యం యళ సే2_ర్దకృ తేవ్యవహార 

విదేశి వేఠరక్షతయే సద్యః పరనిర్వ్యృతయే కాం తాసమితతయోప దేశ యుజే ఇత్యా 
ఇ క కసం కక డాం కావ్య స్యా నేక శ్రేయప్సాధనతాం = *“శావ్యాలా 

0 పొంళ్చ వర్టయేది త్రి నిషేధ ళా స్త్ర స్యాపత్కావ్యవిషయ కం చ పళ్యకా కిరాతార్డు 



4 కిరాతాఫ్టసీ యే 

సీయాఖ్యం మహాకావ్యం చికీర్దుళ్చికీ్నీ తాగ్థావిఘ్నపరిసమౌ ప్లిసం సృదాయావిచ్చేద 

లక్షణ ఫలఅసాధనత్వాత్ _ “ఆశీర్నమన్కి_) యావ సుని ర్రేశో వాపి తన్ఫుఖి మిత్యాచార్య 

దండక నా దాకా ద్యన్యక మ్య చ, బంధముఖలతుణత్వాచ్చ వచేచరస స్య యుధి 

పర we వరూపం వసు నిర్ణ శకా క ఛాముపతీపరి;-.- 

వ్యా, ప్ వతి, ఆదిత శ్రీశబ్బ ప ప పయో గాద్వర్ల X ణా దిశ్గుగి గి ర్నా త్రాతీవోప 

యుజ్య తే_తదు క్షం, నో డేవతావాచశకౌళ్ళనా యే చ భ ద్రాదివాచకోఖ, తే సశ్వే'నె వ 

నింద్యాస్స్య్యుర్లి పైత్రో గణతో2 వీ వే తి, కురూణాం పజ. కురవః జసపదవిశేషాః * 

తస్య నివాసఇత్యణోజనపడే లవ్ = 'తేపామధిప స్య సంబంధినీం శ కేసే షష్టీ శి యః 

రాజలమ్య్యః * క్ _ర్లృకర్ళ ౬సో క కృతీతి కర్త ణిష ఫ-పాల్య తే అనయీతి పాలనీం తౌం 

సృలి స్థావీశామిళ్యర $= స ప్ర శానురాగ మూల ల్వాత్సరిపద ఇతి భావః * కరణాధికరణ 

యో 'శ్చేతి నూరే కార్త త క ల్యుట న్ -టిడ్రాణఖీ త్యాదినా జీత్. పృణాసు జ"నేషు 

విషయే, నిం ప్ర, బా స్యాత్సంత ల₹ "జని ఇతస్టీమరః -వృల లిం వ్యవహారం వేదితుం ca 

తుం యం వసనేచరం అయు బ్ర నియు క్ష వాక స వర్ల 8, లో “స రణం కీర్తనం 

శీ? చ్రేత్నణం గువ్యాభాషణం, సంక ల్బో2_ధ్యవ సాయళ్చ క్రియానిర్వ్భృతి రేవచ, 

ఏక నై? థునమష్రాంగం ప వదంతి మనీషిణః, విపరీతం బ కదల వర రకా తల 

మిత్యు కాన్న విభ మై మెథు నాభావరూపా పళ స్లిః = వర్ణో౭_స్యా ప్రీతి వర్తీ (పృహ్మఇారీ 

శ వర్గాద్భృహ్మచా౭ణీతిణిని ప్ప ప తమః. - తస్య లింగం చిస్నామస్యా స్ పీతి; వగ 

లింగ్ బ న నియు కః, వ నే చరతీతి వ నేచరః కిరాతః, ని 

“ఛదాః కిరాతళబరపుళిందా స "త్రయీ ర క అనంద రెప ఇతి టప డ్ త్యేయః ష్ణ 

తత్పురు సే, కృతిబహుళ మిత్యలున = విదితం వేదననుస్యా స్ప సత్ విదిగః పరవృ శాంక 

ష్షైానవానిత్యగ్థ 8 - ఆగ స అదిభ్యో =  ఇత్య స్ప్రక్యయః అథవా కరి కగ ధగోప 

భారా ద్విదితవృ తాం క విదిత ఇక్యుచ్య తే - ఉభ.రుగ్రెపి. పితా గావ భుక్తై 

బ్రాహ్మణాః, విభ మష్యతరణ ఇత్యాదివత్సాధుత్వం - న తు కర్తరి గల, భకర , కీళ్య 

స్త విధానాభావాత్ -అతఏవ భాహ్య కారణ ఆకాగో మక్వగ్శి యః విభ క్ష కమేషా 

మ_సీతి విభకాః, పీత మేహెను స్టీతి పీతాక భు క్ర మేషామ స్టీత్రిభుకా షరి తహవాజే 

రపదలోపోత్ర, ద దృస్టవ్యః-విభ క్ర కధ నా విభ కః, ఏతోదశెః కీ పితౌః, me 

ఇతి-ఆ శ్ర, త అ పళవ్దార్థ మావా ౫ వై యటః-గమ్యార్గస్యా ప్ర ప యోగ ఏవ లోపోభీనుత 8, విభ 

క్రాశ్రాకర ఇక్యర్రచ ధనస్య యద్విభ స లే[ం దా ఏతృషూపచర్య లే, ప తాగావఇత్యత్రా 

వ్యుదకస్యపీతక్వం గోహ్వారోప్య లే ) భు కా గ్రావాణాఇత్య త, అన్నస్య భు క్తత్వంబ్రావా 

కేషూపచర్యత "ఇతి, స్ట రతి వలి తిగతం విదితత్వం 'వేదితం వసేచగే ఊపచర్య 

తే_ ఏలేన - *వనాయపీక ప ప్రతేబర్ధవశ్చాం? - = 'పొతుం నప పథమం వ్యవస్యతి జలం 

యుషాస్వపీ లేను యా-ఇ ల్యేకనోద యావ్యాఖ్యాశాః-ఆథనా విదితః విదిత వాక్ 'సక 



ర ప తేకర్న ణి కర్తరి కః “ఆశతఃకరాి ఇత్యాదొ యథా యథాహుః = 

అ “ధాతోరశగ్థాంత శేవృ శ్రే గ్థాక్వ చేనోప్ర సంగ్యహాత్, ప ప్రనిస్టే రవివయాతః కర్మ 

ణో కరి ర కాక, యతి ప్రతీపలది నాస్టావితషతివాంై (కవ చేస స్తౌ ఖీ కపోనవే = _ 

యద్వా డే బతే గతే యస్తా శ్రత్ డ్వితం ద్విత మేవ దై (తం తచ్చ తద్వనం చ తసి ౯, 

శోక మోవారహితే ఇత్యగ్గ ?-స్టితమితి -శీపః.యుధి రణే సిరం యాధిస్టిరం ధర్మ రాజం 

శహలదం తాళ్ళ స్పమ్యాస్పంబ్దాయావి: త్యలుక -_౫వియుధి భ్యాం సర ఇతి పత్వీం సమౌ 

యయా సంపా పః అత్రవ'న వసేచర ఇతి ద్వయోః స్వర వ్యంజనసము దాయయో 

"రేక జ చ వావ త్య వృ త్యనుస్తా ప్రాసో శామాలంకౌరః-ఆగ క సర్లె వం కృ త్రంతల్ల త 

ఇం తు, నో “ఒతెౌతు వంశ ets జరాివిలీ, 4 

తవ, సంసృతి త త్కా_లో చితమాదగ్శ్భయకా తస్య వ నేచరస్య గుణసంపన్నత్వ 

చూహ:---(“తతః కిమిత్యత ఆహేితి కేషు చిత్సు స్థెకేషు) 

కల ప కతు మహీం మహీభు జే జితొం స త్నేనని Ge 

ననివ్య భత; సృనునోనపా ప్రి వీ యం వ్ర స కుమిచ్చంలిమృ సూహ్మాకో వ విణ, ౨ 

వ్యా, కృత పృళళాచు శతి, కృత ప సృకామస్య త తా_లో చిత త్వాత్క్భృతనమ 

స్కారస్య సపత్నేన రిపుణా దుర్యోథ శేన _ ని హౌవ వై రిసప క్నారిడ్విషపా హణ 
దుర్గ ఎటో ఇళ్యనురః - జితం నె ను గక తాం మహీం భూమిం - మహీభుజే 

యాుధిప్టి రాయ =| క్రియా గహ అాత్సెంప , చానత్వం-ని వేదయిష్యనో జ్ఞూపయిష్యతః - 
లం కృ పృత్యయః -తస్య వ నెచరస్య మనోన వివ్య ఖే, క థమిద్భృగ ప్రి పియం 

ర్యా విజ్హాపయామోతి మనో న చచా లేశ ౩ వ్య భభ, యచలనయోరితి ధాతోర ట్ = 

ఉమ పో ౦కేర ws ఇనుర్గయతే _ నహిదీ, హి” యస్తాత్ పి హి'తమిచ్నంతీతి 

పిల్ బలాః స్వావిహిా లె ని ఫో న వాసా ని థ్యాభూతం పి సయం వ కం సెచ్భంతి 

అన్యథా శౌర్య విఘూతక తయా షు. | స, సాంస్స్యురితి భావః = “ఆషహథ్యశుమాంద్య 

మేవ సో భో సన? త్వం చేశ సం ఇతి నితీవా కె సమృ తే, 

ఆవ, లేథ్రాపి భై యూ వ కగ్గుం నినో రి త్యా/ ౦క్య స 

యా న దూష్యతీత్యాశ యే నావా: -- 

మూ, ద్విపాం విఘాతాయ వధాతుమిచళో 

రవ త కున భూభ్ళతః, 

స సౌష్టవా డార్యవిశేపశాలిసీం 
వినిశ్చి తా ర్ధామితి వాచ మాదే, 3 

వ్యా! డ్విసామితీ, రవానీ ఏకౌంతే పః వచేదరః ద్వి పాం కత్రూణాం న 

కర్మణి షష్టీ = విఘూతాయ = డ్విపో వనంంర మకర 1 * తునురాభావవచ నాదిథి 

ఇతుర్భి, భావవచ నాచ్చేతి తుమి భుజ్ ప పృక్యయః-ఈ కృ తాద్థ్య చతు ర్థ్యామవి న 
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దోవమః-త థాపి (చృయోగ వై చిత్క గవి శేషస్యాప్యలం కొర త్వాదేవం వ్యాచత లే, విధా 

తుం వ్యాపారం క రుం ఇచ్చతః *సమానక రృ కేషు తుమున్ -ద్విపో వాంతు ముద్యుం 

ణీ హ్హా అల్ భే న్య న స్యేర్యర్థః-అత ఏవ భూభృతో యుధిష్టిరస్య అనుజ్ఞాం అధిగమ్య ప్రాష్య నుష్టు 
భావస్నా స్ట్రభం స శః నుస్టుళ గాదవ్యయాదుగ్దాత్రాదిద్వాద జ స ప్రృత్యయః: 

ఊడారళ్య భావః ౫ బ దార్య్భం ఆర సంప లః తయోగర్ష్వంద్వః సోష్ట పెదా ల్యే? అత్ర 

దార్యశళ్పుస స్య ఆజాద్యజంత త్వేపి స “అతణ" హేతోః కయాయాి ఇత్యత్రాల్చా చర 

9 -3 Sie, ఇష ౮ న న స్యాపి హేతుళ్వాస్య పూర్వనిపాతమకుర్వతా న్యూతృకృగేవ వూర్వనిపాతళా, స్త్ర 
స్యానిత్యత్వక్ఞా పనా న్న పూర్వనిపాతః-ఉ క్షం చ కశాశికౌయాం _ “ఆయ మేవ లషణ 

హేత్ర్యోో రితి నిగ్రేళః పూర్వనిపాతవ్యభిచారి చివ్నాిమితి - తే ఏవ విశేష _స్తయోర్వా 

విశేష తేన శాల తే నోభత ఇతి సౌొష్ట వొదార్యవి శేవ శాలినీ తౌం, తాచ్చీల్యే ణినిః, 

వినిక్పితా గాం విశేషతః సే మాణతః నిరీ Sea షరి వతమ్యమాణరూపాం వాచం 

ఆదబే స్వీకృతవాకా: =న ప్రమపద క్రవు ఇత్య్ధా కిం 

ఆవ. పృథమం తౌవదప్రియని వేదక మాత్తానం సృత్యతోభం యాచ లతే; 

నూ, శ్రీయాసు యు కె రస బార చతుపో 

న వంచసీయాః వ్ర ఛవోఒనుజీవిఖిః, 

అతోఒర్హసి తంతుమసాధు సాధు వా 

హితం మనోహరి చ దుర్గ భం వచః, ర 

ఇ ఇ నింత, పేీనృప - ? స సుష ా చా కట రాం పశ హార పకక తుషార 
ఆవుంవిఫర్ళ్భత gio - చరంతీతి ఏ౧ తఏవ గారా - చరేః పచా 

ద్య 5 అం ల్రర్స గది త్వాద ౯5 చ్రుత్య యః, తఏవ చశు క్యేషాం తే చారచతువః- 
వ 

తదు క౦ం, శ్ 
pan. ) ళం 

+ “గానః పళ్యంతి గంేన వేధ ః పశ్యంతి పండితా భాగై ః పళ్యం 

తి రాజాన శృతుంళ్ళ్య మితరేజనా ఇతి “స్వపరమండల కార్యావలోక చే నా రాళ్చ 

ఊరాంషి తీచిపాలాకౌనా" మితి సీతివాక్యామృ తే, సృథవః నిగృవోన్నుగ్ళడాస సమర్థః 

స్వామినః న వంచనీయాః నృబ్ $, తౌరణీయాః సత్య మేన వక్తవ్యా ఇత్యగ్థ ః - వారాప 

బూ శే వమురపచారక ద్రాం పదే పదే వినిపాత ఇతీ ఛావః-ఆతః ఆనంచనీయశ్వా 

దేతోః-అతీసాధు అయం సాధువా వ్రీయంవా, శ మదు క్ష మిలీశేషః షంతుం 

సోఢ్గుమర్హ నీ - స (1 వాళ్ళు ఇవా స్థ అసాధు సాధ్వి 'క్షంతుమర్హ నీ. కుతః, 

పీతం పథ్యం మనవారి మనః 'ప్రియంబే వచోవాక్యం దుర్గ భం దుష్పాిపం, అతో 

మృద్వళోని హిత త్వాద ప్రియనుపి తంత వ్యమిత్యగ్థ 5 
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ఆవ, తర్హి తూష్టీంభాన ఏవ వరమిత్యాళంక్యాహ :-- 

మనూ, స కిం సఖా సాధు న శా స్పియో2ఒధివం 

హీతాన్నయస్ప ంకృణుతే స స కిం శృభుః 

సదానుకూ లేవు హి వ రతిం 
నృకేవ్యమా క్యేము చ సర్వసంవవః, ఫో 

వ్యా, స ఇలీః యః సఖా సువ్ఫాత్ అమాత్యాదిః - అధిపం స్వామినం గ్రోలి 

సాధు పీత వాక్యం న కాగ సీ నోపదిశతి, * రృునిశాసీత్యాది నా శా సేక్ష హాది త్వాన్ని కర 

కత్వం, సః హితౌనుప చేస్తా సురువకుల్సీతః సఖా కిం సఖా దుర్శం త్రీ ),గ్యర్థః, * తప ఇతి 

సమాసాంత పృ తిచే వధః. తథా యః ప సృఖుః నిగ గృవోన్నుగ్ళవా సమర్థః స్వామా పీతా 

దా పజనాత్ పతోప పరేస్తుస్సకాళాత్ * ఆఫ గోప ౫ ఇత్య పాదానత్యాత్సం 

చో నసంశృ్చణు తే నశ్ళణోతి_హీత మితి శేషః ఉసమోగ మ్య ఎ చ్ఫీత్యాదినా సంవూర్వా 

చ్చ లోతే రకర, కౌదాత నేపదం, అకర కత్వం వె వకీకం సహిత మ క్రో తా ప్రభుః 

కతత్సీతస్వామో పూర్వవత్సమా సః-సర్వథా సచివేన వ_క్షవ్యం శోతవ్యం చ ప్వామిన్యా 

ఏవం చ రాజనుం శీ ణో రె కమత్యం స్యాదిత్యర్థః - ఐశమత్య స్య ఫలమౌవా: సచేతీ, హి 

యస్తాత్ న్ఫే శుషు 5 స్యావుషు తమా సహభ వా " ఆమాత్యాః "తేమ చ *ఆవ్యయా _ర్ర్యవ్ = 

అనమహాలేషు పరస స్పరానుర -కేషు సత్ఫు సర్వాస్సంపద।ః సదా రతిం అనురాగం కుర్వతే 

కుర్వంతి న జాతు జవాతీత్యర్థః - ఆతో మయా వ _క్ల్షవ్యం త్వయా చ శోతవ్యమితీ 

భావః - అత్ర రాజమం లీ ణః ర్తి తానుప దేశతద కృవణనిం దాసామగ ట్రైన్ బిగై కమత్య 

లక్షణ కౌరణస్య నిరి గిషస్య సర్వసంపత్సిగ్ధి రూపో శ్యేం సమర ర్య నాతో శం కారణ 

సమర గ, నరూపో2..ర్గాంతర న్యాసోజఅం కరః -_ తదు చే మహ 

కారణభావాభ్యాం నిర్దిష్ట ప సృకృతన నము నను లంకల 

ఆవ, సంప్రతి best పరిహరలతి;.___ 

మూ, నిసర్గ దురో ఇథమబోధథవిక్ష శ్రా 

క్వ త చరితం "క్వ జంతవ,, 

తవానుభావో ఒయమ వేది యన్మయా 

నిగూఢత _త్తస్వం నయవ ర్త విడ్విపామ్, జె 

వ్యా, నిసర్లేతి, నిసర్లదుర్భోధం స్టథావదుర్గవాం * ఈపగద్దురిత్యాదినా ఖల్ 

ప్రత్యయఃభూపతీనాం నం చరితం వ్యాపా రక క్య-అబోధవిక్ష బాః ఆక్ఞానోప పవా తా 

జంతవః మాదృళాః పామరజనాః = ఇదమిద్భగితి ని శ్చేతుమసమర్ధా ఇత్యర్థః క్వ 

నోభయం సంఘటత ఇతర తపి నిగాఢత త (౦ (రక కయ ఖా న్రం విద్విషాం 
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శత్రూణాం = నయవ ర్మ సార్గుణ్య పృయోగః, న్లో, “సంధివిగృవాయా నాని సంస్థా 

ప్యాసన మేవచ, 2 ్వధీభావళ్చ నిగ్గ యాష్టడ్డుణానీతి వేదినా” మిత్యాది రూపఃంముయా 

అవేదీతీ యర్ జ్ఞాత మితి యత్ * విదేః కర ణిలున = ఆయం ఇదం వేదనమి 

త్యర్గ ః విడేయ స్రాధానా బర్చుల్ని ంగనిగోళః-తవ స్ భావః సామర్థ్యం అనుగతో భావః 

అనుభెవ ఇతి “సుఖంలేన ఫ్రైదిసమాసు, నకూపస్ఫస్తాత్ ఫఘఖ్ ప సృత్యయః శ శిణ్లీ 

ఛువోనుపసస్ష ఇత్యనుపసర్గాద్భవ తే గృ గృ ఇ్వీథానాల్ , అతఏవ కాశికాయాం - లం 

ప్రభావోరాజ్ఞూం, చ్రృుకృల భొవ చెతి ప్రాదిసమాని ఇతి, వోమసరిహారా సమ్యక్ 

భె తె కవ వ్యిపయామి నతు వృథా కర్ణ న్ గృలపామో త్యాశయః, 

అవ, సం వతి యద్వ క్రవ్యం క ea సకష 

మూ, విశంకషూానో భవతః నా స పి వనాధివాసినః, 
దురోదరచ్చద జి జితాం సమోవాతే నయీన జేతుం జగతీం సుయోధనః, 

వ్యా వికంకమానఇతీ, సుఖీన యోధ్య తే 

యుధిద్భశి, ధృషిమృషిభ్యో యుజ్వ క్షవ్యః ఎ నృపాస నే ష్టతీతి న. నసీం 

పసన బి సర్వాం మహీం అధిస్టి తో పీత్యర్థః - వనమధివ సతీతి క వన 

సాల్ కాజ్య చ స్తాదపీత్వగః - భవతః తత్త yr పరాభవం పరాజళుం విశంకమౌానః 

ఉత్సేక్ష్షమాణస్సకా - - దుస్తమదరం యస్య త్గురోదరం ద్యూతం * పృషోదరాది 

త్వాత్సాఘః, ని, “దురోదరో ద్యూతకారే పణే ద్యూతే దురోదరి MI 
తస్య ఛద్య నా మిషేణ బితాం అస్ధాం దుర్నయజి తామిత్యగ్థ ః_ జగతీం మపాంని, 

2X దీ విస్త"ే మహ్యం Es రితీవై తు చమ నీత్యా జేతుం 

వళీక రుం స me వ్యాపి వీయలే నతూదా స ఇత i= బలవ తా మిక మవికుద్దా 

గమం చ ధనం భుంజానస్య కుతో మనస్సమాధిరితి భౌవః-అత్ర, గుకోదరచ్చద, 
జితామితీ విశేవణద్యాశరేణ పడారస్య Bases పృత్రి కతు త్వేనోప న్యా 

'సాద్ద్వితీయ కావ్యలింగ మలంకిరః తడు క్షం న్ కళ్ కరః పదార్థ త్వే కావ్య 

ue మితీ, 

వ, “నయీన జేతుం జగతీం సమోవాతళి ఇత్యుు క్షం తత్స కొర మేవావా:_ 

మూ, తథాకి జిహ్మ స్ప భవజ్జగీషయా 
తనోతి శుభ్రం గుణసంవదా యశః, 
సమున్నయ౭౯ భూతి మనార్యసంగమా 

ద్యరం విరోధోవి సమం మేహోత తృభ్యి, రా 

వ్యా తథాపీలీ, తథాపి సాళంకోవి జిహః వ అ 8 వం-చకబతి యావత్ _సఃదుర్యో 

ధనః భవజ్జిగీషయా గుణై ఃభవంతమితి క సమితుమిచ్ళయేత్యగ్థ ః హేశావితీరృతీయా ల్ 
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గుణసంప దా చాన డాథీ ణ్యాదిగుణగ రిన్లూ_కర తేన - కుభ్యం నిర్మలం యశః ఖ్యాతం 

తనోతీ-సఖలో గుణవిశేషలో భనీయాం క్వత్సంపదమాత్, “పాతర రుం త్వశోవి గుణ 
వత్తామాత నః పృకటయతీత్యగ్గః-న న్వేవం సణినస్పతోపే ఒబ్జనవిరోధో నుహాం సస్య 
దోవ ఇత్యాశంక్య సో౭పి సత్సంసగ్తాదిలా భేన సీ చచంసర్షాద్వరముత్క_నావవాత్వా 

దిత్యాహ-సమాన్నయన్నితి. త థాహి, భూతలిం సంపదం సమున్నయ£ ఉత్క_స్ష మౌ 

పాదయకా ఉఅలటళ కృశానచావిత్యాది నా శత్ఫ ప పృత్యయః_ పునర ట్ గ్ర వహాణ ED 

కు) శనూ సామా నాధికరణ్యం, మహాత క్ర ఫిస సృమం సత్సురు = హస వాక్య, ని, 

ోహళం Se సమం సహా త్యమర.-విరోసోపి sina ad 
ంచమోవిభ క్ష ఇలీ పంచమి వరం మనాకి యం, ని, “డె డై వాద్య తే వరే [౮ 

a తిమక్లీ చేమ నాకి యే? ఇత్యమరః- అ త్ ,భూత్యుత్క_ర్ష కత్వాత్ “వె ముత ల్స్ శ పేకట్షయా 

మగాకి స) యత్వం విరోధస్వ, భూలిం సమయున్న యన్నిత్యస్య పదార్థస స్య “ధాక్వవాశ్యా 

రా సమా ప్రస్య వాక్యార్థస్ట పునరాదా నాత్సమౌప్ష పప్రునీరా త్త త్వాఖ్యదోపా 

పతిః _తదు కం, ఖో, సమా పపునరాదా నే సమా ప్రపునరా త్ర తకి మితి _ నచ 

చా శ్యౌాంతర మేల్ య్నో క్షదోవపరిహార స్పా త్ - అగ్థాంతర న్యాసో౭.అం'కౌరః a 

నచ భూతిస సమున్నయనస్య పదా? $ విశేషణద్వారా విగోధపరత్వం ప, ప,తిహేతు 

తాాభిధానరూప "కొవ్యలిం గానుప్రాణీత ఇది, 

అవ, నను కౌతర్యం "కేవలా నీలిరిత్యాళంక్య నీతియు క్షం పౌరువమన్యే 

త్య్థావా,--- 

వూ, కృ ఆారిషడ్వర్ష జయెన మానవీ 

మగమ్యరూ పాం పదవీం ప ప్రవీత్సునా 

విభజ్య న కృందివ మ సతర దిగా 
Ny 

వితన్వ తే శేన నయీన పౌరుపమ్, గో 
వ్యా, కృ తేరీ, షణ్ణాం వర్షః వడ్వర్లః అకీణామంఠళ్ళ త్రూ గాం కామక్రాధా 

దీనాం వడ్వగ్లో2_ రి వడ్వగ్గః జ శివ ఫాగవతవత్సనూ సః-క స్య జయ 8 కృతో యేన లేన 

తథో కేన వినీ తే నేత్యర్థ 1, వినీతాధి కారం (సృజాపాలనమితీ భావః - అగమ్యరూపాం 

పురువదూత్రే ఇ దుషహ్బాపరాపాం మనోరిమాం మానవీం మనూపదిన్షసడాభార 

కుక్జామిక్యర్ణః = పదవీం సృజాపాలనపద్ధతిం ప శృవిత్సునా ప ప్రపత్తుమిచ్చునా డ్ ప 

ద్య తే సృన్నం తాగు పృత్యయః * సనిమో మేత్యాది నా ఇసాదేశః అత, లోపోభ్యాస 

స్యత్యఛభ్యాసలోపః 8-అసా తంద్రెః ఆలస్యం యస్య లేన అ జం దౌ అనఆ సే 

“నేత్యర్థః తదిస్సాగో, స ధాతుః - తసాద్వ” " (ర్యికయ న్చేత్యాణాదిక కి Rt Ca సృత్య 

యః 'కృదికారాద కినోవా జీవ్య సవ్య ఇతి జీషి వందీఘటీతరీళ ౦ ద్రీతి జీషంతోకీతి 

శీరప్వామి - తథా శ్రీరామాయణే సృయోగళ్చ క్లో, “నిం డ్రిరృప్పను త్తశ్చ వని 
స్వదోషపరదోప.వి” దితి, తేన దురో ధే నేన పురుషస్య కర్శపౌరుషం పురుషకౌరః 

తి 
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ఉద్యోగఇతీయావత్ 4 యువాదిత్వాదణ్బ్ర)త్యయః ని, “పౌరుషం పురుషస్యో్యో "కే 

భావే కరణి తేజసీ'తి విళ్వః-న క కం చ దివాచ న కందివం అపళోరాత శ్రమిత్యర్థ ః.- 

అచతుశేత్యాది రా స _ప్రమ్యర్గ ః, న్య రళ్యయయో క్ర పంద్యనిషపా'లేడ.చ్ సమౌ 

సాంతః-విభజ్య ఆసాాం వేళాయామిదం కార్యమిద మశకౌర్య మితి భాగం క్ళత్వా- 

తథాచ రకాూభయ దా నే-అియవ్యయోపదర్శ నం, పౌరజూనపదా నాం "కార్యా వేక్ష్షణం, 

స్నానభోజ నాద్యుప సేవనం, జల స డార్థ ముద్యా నాదిగమనం, కరితురగరథ సేవనం, 

చీనా సఖ్యాదిపరిక్షయోదయ చింతనం చేతి-నయేన నీత్యా వితన్య లే విస్తార్య తే, 

అవ సంస, ప ల్ నంతర తతః హం 

మూ, ఖ్. 0వ 'ర్రీతియుజో=.నుజవినః 

నమానమాసా౯ సువ్వూదళ్చ బంధుఖి, 
న నంతతం దర్శ్భయ శే * ౫తేన్నయః 

కృ తాధిప త్యామివ సాధుబధుతామ్, ౧౦ 

వ్యా, నఖీనితి, గతస్యయో నిరవాంకౌరః అకఏవ స దుర్యోధనః సంతతం 

నిత్యం సాధు సమ్యక్ ,అక పటమిత్యర్థః_ అనుజీవినో భృ త్యాకా ప్రతియుజస్స త్కా శేణ 

యుక్తాః న్ని్థ్ధాక్ _ సఖీనివ మిశ్రాణీవ దర్శయతే లోక స్యేతి శేషః ఈ హేతుమతి 

చేతి ణిచ్-ణిచ శ్చేత్యాత్య నేపదం-శోభనం హృదయం యేషాం తే సువ్భాదో మిత్రా 

ణీచ ఈ సువ్చాగ్దుర్హ ఏట” మిశత్రామిత్ర,యోరితి నిపాతః - బంధుఖిర్భ్రా త్రాదిబంధుభిః 

సమానమా నా£౯ తుల్యబహుమొ సాక్ దర్శయ లే_బంభూ నాం సమూహ బంధుతా 

తాంత గ్రామజనబంధుభ్య స సల్ - కృతం ఆధిపత్యం స్వామ్యం యస్యాస్తాం కృ తాధి 

పత్యా మివ దర్శయ లే జ బంధూనధిపతీనివ దర్శయత ఇత్యర్థః, యథా భృ త్యాదిషు 

నుఖ్యాదిలు 2 రాయ తే లోకస్య తథా తా౯ సంధావయతీత్యర్థః, యు అత్ర; అనుజీవ్యా 

దీనాం కర్తు రీప్సితతమం కరతి కర ర్శత్వం పూర్వే తసి ని శ్నేవ పదాన్వయే త. 

మీసం వర్ల  యంతీ = 'సరాజా .' అనుజీచ్యావీకా సఖ్యానీ నిన దర్శ యే, సఖ్యాదయ 

ఇవ తే కం పళ్యంతి_ సఖ్య్యాది భా వేన పశ్యతసాకా తథా దర య శే_భ్యతో మేర ఛందా 

నువ రితయా స్వదర్శ నం తేభ్యః ప ప్రయచ్చతీత్యగ్థ కిం ఆకా స్వ శ్యేస్పితకర త్వం అణి 

క రురనుజీచ్యాడేః, ఆఫివాదిదృశళో రాత జీపదమిత్యుపసంఖ్యానమితి పాతీకం 

కరత్వం, ఏవం చాత్రాణ్యంతకర్మణో రాష్ట్రా ణ్యంతే క ర్భృత్వే౭_పీ ఆరోవాయ తే 

హా స్టీ స్వయ మే జేత్యాదివద స్రుయమాణక రాంతర త్వాభాచాన్నాయం గేరణాదినూ 
తృస్య విషయ ఇతి మత్వా ణి దశ్చేత్యాత నేపదం సృతీపేదిరే_భామ్యేతు జేరణాది 

నూ క్రవిషయత్య మేవాస్యో క్షం _ యథావా పశ్యంతి భృత్యా రాజానం, దర్శ 



పథమన్స ర్మఃః il 

యే భృ త్యా౯ణా రాబా ఆత్రాత్మ నేపదం నీదం భవతీతి, ఆత్మాహ కైయటః _ 

సను క ర్థాంతరసద్భా వాద శ్రౌత్మ చీపదేన న ఖావ్యమ, ఉచ్య తే-అసా దేవో లగసారక. 
ష్ NL లో ష్య తో నై స 

చద్భాష్య కౌర స్యాయమభిస్రాయ ఊవ్యా తే ఇకణ్యం లె యాం యే కర న 

తద్య్య్యతిరి క్షక ర్థాంతరసద్భా జే ఆక నేపదం న భవతి యథా సలమారగరోవాయతి 

మసుహ్యానితి-ఇహ తరణ్యం తొవ - “యాం క గ్థాణాం భృ త్యానాం అ కర్శత్వమితి 

భవ ల్యేవాత్మ నేపదమితి, 

ఆవ, నవాయం త్రివగ్షాత్చ్ర) మా ద్యతీ త్యాహ:--- 

మూ, అన క మారాధయతో యథాయథం 

విభజ్య భ'క్య్యా నమపతుపాతయా, 

గుణానురాగాదివ నఖ్యమాయివా 
ని బస ఆ న్న బాధ తేన్య ల్రిగణః పరస్సరమ్, ౧౧ 

వ్యా, అస మిలీ, యథాయథం యథాస్వం విభజ్య అసంకీర్ల రూపం వివిచ్యే 

త్యర్తః * యథా స్వే యథాయథమితి hs ది ర్భొవో నపుంసకత్వం చ-వ్ర స్వో 

నఫుంస కే ప్రాతిపదిక న్యేతి హా స్వత్యం, పక్షే పాతః పత్నపాతః ఆస_క్లివిశీవః-సమ 

స్తుల్యో యస్యాం తయా సమపక్షపాకయా భా అనురాగ విశేషేణ పూజబ్యేష్వను 

రాగో భ_కిరిత్యుపదేశః-వూజ్య కాయం శ్రీవర్షఇతి, అసక్తి మ నాసం-అవ్యోసనిత్ర 

యేతి యావత్ -ఆరాధయతః seb దురోధనస్య త్రయాణాం ధర్మార్ధ 

శౌమాచాం గణః ్రీవర్షఃః ని, త్రీవర్లో స న. స స. 

ల! గా త్తదీయగు ణేవ్వనురా గాన్దుణవ దా్రాయలో భాదిత్యగ్థృః- సఖ్యు 

రావ సృఖ్యం మైల,ం ష్ సఖ్యుర్య ఇతి య ప్రత్యయః ఈయివానివోపగత ఇవేత్యు 

తేషు న ఉ పేయివాన నాశ్వాననూచాన శ్నేతి క్వసు పృత్యయాంతో నిపారః = 

త మితి కాళశికాకౌర ఆహస - పరస్పరం న బాధతే న రుణర్ధి 
© 

" ర క చ నో “న్ వ ఫ్ సమవ ర్తి త్వౌాదస్య థం కెచా; పరస్పరానుపమ సన కక ఇర్యేర్థః, ఉ_క్షంచ। 

జో టీ 
నా,లీ అ ర 
న 

న్లో “ధ ర్యార్థకౌమౌస్సమ మేవ సేవ్యా యో హ్యేకసకృస్స నృపో జఘన్యఃి ఇలి, 

అవ, అథ శ్లోక తృయేణ ఉఆపాయకౌకలం దర్శయ న్నాదె" సామదా నే దర్శ 

రలి; 

మూ, నిరతగ్గయం సామ న దానవర్ణితం 

న భూరిదానం విరహయ్య నత్కి)యామ్, 
పవ రతే తన్న విశేషశాలిసీ 
టో కు 

గుణానురోభేన వినా స సత్కి_)యాః ౧౨ 



12 కీరాతారునీ యే 

వ్యా, నిరత్యయమితి, తస్య దుర్యోధ నన్య నిరత్యయం నిర్బాధం అఆమాయిక 

మిత్యర్థః-అన్య థా జనానాం గుర్చరవా త్వాదితి భావః_సౌమ సాంత్వం, ని, “సామ 

సాంత్వము భే సమే” ఇత్యమరః _ దానవగ్శతం దానరహితం న పృవ రతే - అన్యథా 

లుధ్ధా ద్యావర్ణనస్య శుష్క ప్ర క రుష్కు_ర త్వాడితి భావః, ఉ కించ, నో, 

“లుమ ర నగ్భృ గయా కపథు మంజలికర్మణా, మయూరం ఛండానుకోఛేవ తతా 

న చ పండితి మితి-తథా భూరి పృభూతం_నతు క దాచిదల్ప మిత్యగ్థః-దానం భన 

త్యాగః_సది త్యాద రాగ౭2_వ్యయం ఆదరానాదరయో స్పదసతీ ఇతి నిపాతొసంజ్ఞాస్మర 

అణాల -తస్య కృయా సత్కి యా తాం పూబాం విరహయ్య విహాయ * అ్యపీలఘుపూ 

ర్వాడిత్యయా దేశ 8 నప్తవ ర తే అనాదకే దానవై ఫల్యాదితి భావః-నై వం సర్వత 

యీ నావి వేకిత్వం కోశ వోనిళ్చ స్యాదిత్యహ, (పృవ రత ఇతి, విశేషళాలినీ అతిశయ 

యోగినీ సత్క యా సత్కెర?-గుణానుగో-ధేన గణానుసారేణ నినా నృపృన గతే 

* పృథగ్వి నేత్యాదినా తృతీయా _ గుణిష్వేవాదరో భూరిదానం చేతి నోప్తదోపావ 
“ధాన ఇత్య సః: అప త్తగో త్రరస్య పూర్వపూర్వవి శేషణతయాస్థాప నాటే కౌవళ్యలం 

“కౌరః, తదు కంశావ్య ప,కాశే, న్ “స్తాష్య తే పోహ్యూ లేవాపి య థాపూర్వం పరం 

పరం, విశేషణతయా పస్తు య్, సె కావలీ ద్వితి, 

అవ, అథ దండ ప్ర, కౌారమౌవా :--- 

మూ వసూని బాలా న వళీ న మన్యునా 

న్వధర్మ ఇల్యేవ నివృత్తకారణః, 
గురూపదిప్టేన రిపౌ సులేపి వా 

నిహంలి దండేన న ధర్మవిప్త వమ్, ౧౩ 

వ్యా, వనూనీలి, వశీ ఇం ద్కియని గృహ వాకా సః దురోధనః_వనూని, భధ నాని 

వొఖ్ళుక్-న లో భా న్నేత్యరగ్తః,వి*వసు తోయి ధ నే మణాివితి నై జయంతీ_నివాంతీతి 
న క 8-8 , మనుంరెజేం ౩ 3 

శేషః, తథా మన్యునా డో ఛన న-చని మన్య గ్ $e క్రుథీ త్యనుర 8, ధర్మ 

శాసానుసారేణ కోధ లోభ వనివరిత ఇది = ర ణాదిత్యర్ల ః+ కింతు-నివృ త కొరణః నివ 

య్ ల జ న తై “nr (భి జో స్ో ea 

తలో భాదినిమి త్రేస్ఫక్ జ న్వథ ఇ న్ట్రన స్వస్య లన్న నుమాయం ధర్మః, 

మమేడం క ర్రవర్టేమిత్య సా దేవ హేతోరిత్య? 2, నో, “అదం డ్యాక దండయకా రాజూ 
తి ఆశీ లి ౧౧ 

దండ్యాం “"క్పవాహ్యదం డయకాఅయకో మహాదాప్నోతి నరకం చాధిగచ్భతీితి 

స x పది షేన గాడింవాకోపడిపేన, *'ధగ శాస్త్రం పురస స్మరణాదితి భావః-గురూపది పైన గ్రాడ్వివాకో డి ధక శాస్రం ఫుర రాకోర్టీ 

ప్రాడ్వివాకమ తే సితే, 'సమాహితముతిః ప శ్యేద్వ ్యవవోరానను కృమాదితి నారద 

స్మర ణాల్ -దంజేన ద మేన శిక్నయేత్యగ ౩-5 పౌ ను తేసీవా- నీతమితి శేషః = ఏలేనా 
నా (| ౮ శ సవ వ్? వ్ ౮ స a | పతర్ _ అధ 

స్య సమదర్శిత్వీము కం-ధగ్శవిస్తవం ధర్మవ్యాత క్రమం ఆధగ్మమితి యావత్ _నిహాంతి 

_నివారయతి-దుష్ట వివాస్య శత్రుః శిష్టవవ బంధుః-నతు సంబంధనిబంధనః పతృపాతో 

జ. సీక్య్యర్ల 1, 

oy 
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అవ, సంపృతి శేదకాళలం దర్శయతి;_ 

మూ, విధాయ రమో౯ పరిత; పశేతరా 

నశ ౦కి తా కార మువైతి నంకిత:, 

శ్రీయాపవ "గష్వనుజీవిసాత్కృ తాః 

కృతేజ్ఞ తామన్య వదంతి నంపదః, ౧౮ 
se 

వ్యా, విధాయేతి, ళంకాస్య సంజాతా,ళంకితః అవిళ్వ సస్ఫకా పరిత స్సర్వ త్ 

స్వపరమండ లే-ప శేతరా నాతీ యానవంచ కానితి యావత్ - యద్వా పరానితరయంతి 

భేదేనాత్మ సాత్కుర్వంతీతి పనేతరాకా * తత్కగోతీతి ణ్యం తాత్కర్కణ్యణ్. (ప్రత్య 

యః-రత్నంతీతి రకూకా మం శ్ర గు పి వరముర్దా నిక్యర 5 * నందిగ, పాత్యాదినా పచా 

ద్యచ - విధాయ కృత్వా నియుశ్యేర్యగ !- _అశంకిశాశారముసెతీ స్వయ నువిశ్వన్తోపి 

విళ్వు సవదేవ వ్యవహరకా పరముఖేనె వీపరాకా భిన శ్రీత్యర్థః - నచ తాకా రతాను"పీ 
క్షే యేన లేపి వితర్వీరన్ని త్యాహ, (క జి యుతి, శ్ యాపవ గు కర్మ సమా నష ఆను 

జీవిసాత్మ తా భృ త్యాథి నాః కృతాః : అర. అ దత్తా ఇత్యర్థః. * దేయేత్రా 

వేతి సాలిప చ్రృత్యేయః-సంపదః అస్య కాడ కృతా తాం ఉపకౌరజ సత్వం వదంతి -_ 

చానై రేవ కృతజ్ఞ త్వం ప,కాళ్యతే _ నతు వం. ణోత్యర్లః - క తే జే రాజన్యనుజీవి 
ష్ణ = థి ల 

నో2_నురజ్యం లే అనురకాళ్చ తం రత్షంతీతి భావః-రమామితీ పాశే * గురోళ్చహల 

ఇత్య కెర ప్ర, ప త్యయః, పరిత సృమంతౌాత్ రకాం విధాయ పరానిత రాంశ్చాళంకి తా 

కారం యథా తథా ఊపెతి - శేషం సమానం, 

బర్ ఆ ; : అవ, ఆథ్ పాయ ప్రయోగస్య ఫలవశ్తాం దర్శయతి:-__ 

మూ, అనారతం లేన ప బేవు లంభి తా 

విభజ్య నమ్యగ్విని యోగనత్కి) మాః, 
ఫలంత్యు పాయాః పగిబ్బంహి తాయతీ 

రు పేత్య సంఘర్ష మివాగ నసంపదః, ౧ 

వ్యా, అగా *"రతమితి, లేన రాజ్ఞా 'సుక్య్యోధ నేన పజేషు ఉపాదేయవ సుష, నిం 

పదం వ్యవనిత త్రాణస్లా నల మ్మ సాంఘ్రవ స్త ను ష్విత్యమరః - సమ్యగస సంకీర్ణ ౦ అవ్య స్తంచ 

విభజ్య వివిచ్య- _వీనియోగ ఏవ సర్కి_)యా అను గృవాః-సత్కా_రఇతీ “యావత్ యా 

సాం తా, లంభితౌః సై నష సమ్యక్స 9యు"కా ఇత్యగ్థః-వినియోగ'స సత్కి )యామితి 

పాశే-వినియోగసత్కి యాం లంభితాః ప్రాపితా గం కర పర్వ కేరి ఉపా 

య విశేషణం కానాల సంఘర్థ 0 పరస్పరస్పగ్థాం య్ సేత్యే త్యే'వే 

త్పు త్పే య .పరిబ్బంహి తౌయతీః ప్ర పృచితో శ్రరశౌలాః స్థ రా ఇత్యర్థః - అర్థ సంపదః 

క PIRI అనారశనుజ సృం a ప ప్రగువతఇక్యర్థ 8 
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అవ, ల సంపద మేవావా: 

మరా, అనేక రాజన్యర థాశ్వనంకులం 

తదీయ మాస్థానని కేతనాజిరమ్, 
నయత్యయుగచ దగంధిరార్ల ) తాం 

భృశం నృపోపాయనదంతినాం మదీః, ౧౬ 

వ్యా, ఆ చీకేతీ, అయుగ గృచ్చదస్య స ప్ప్లపర్ల ప సృనూనస్య గంధ ఇవ గంధోయస్య 

సి ఆయు గ్య చృదగంధిః* స స్థమ్యపమాేశ్యారిన బహు వీ హీరు తరపదలో పశ్చ్నం- 

ఉపమా నాచ్చేతి సమా సాంత ఇకారః-నృపాణాముపాయ నాని ఉపవారభూ తాయీ దర 

తినః "తేషాం మదః, ని “ఉపాయనముపగ్రావ్యాముపహార స్ట సథోపదే? త్యమరః- రాడ్డా 

మపత్యాని పుమాంసో రాజన్యాః షి, తియాః * రాజశ్వశు రాద్యత్. రాజ్ట్రోజాతావే 

వేతి వాచ్యమితి యకృ్రత్యయః-యేహోభావకర ణోరిలి ప పృకృతి భావః ర థాళ్చాళ్వా 

శ్చ ర థాళ్వం- సేనాంగ త్వా దేకవ ద్భావః - అనేకీసాం రాజన్యానాం ర థాశ్వేన సంకు 

లం సంబాధం తదీయం తత్సంబంధి - అభిము ఖ్యేన తీష్టంత్యసి న్ని త్యాస్థానం ఆవని 

శీక నాజరం సఫామంటపాంగణం, ని, *ఆంగణం చత్వరాజి శే” ఇత్యమరః-భృళ మత్య 

ర్భం ఆర్జ్రతాం పంకిలత్వం నయతి, ఏతేన నుహాసమృద్ది రస్యోక్తా - అత ఏవోదాళ్తా 

అంకౌర; - త థధాచాలం కౌరనూ క్రీమ్, సమృగ్భిమద్వ స్తువన్శ నము దా ల్తఇతి, 

అవ, సంపృతి జనపద తృేమంకరత్వమావా :--- 

మూ, సుఖేన లభ్యా దధతః కృపువ లై 
రకృష్ట స్టపద్యా త్తివ నన్యనంపదః, 

వితన్వలి శేమమ దేవమాతృ కా 

శ్సీరాయ తసి ౯ కురవశ్చ కానతి, ౧౭ 

వ్యా, సుఖే నేలి, చిరాయ తీసి కా దుర్యోధ నే శ్నేమం వితన్వరి శ్షీమంక రే సతీ 

బేవః పగ్టన్యఏవ మొతొయేసాం తే దివమౌతృ కె వృ స్ట్యంబుజీవినో డేశాః లే నభనంతీ 

ఠ్యదేవమారృ కాః నదీమాతృ కె వర్తన కని. *జేశో నద్యంబువృ ప్య్రంబుసంపన్న వీ, పీ హిపా 

లితః, స్యాన్నదీమౌతృకో చేవమాల్ఫేకళ్చ యథ్మాకృమి మిత్యనురః ఏతే నాస్యకు 

ల్యాది వూ ర్గ్షపృవ ర్రకత్వమా కం-కుయాణాం నివాసః a es జనపదవి శేపాః-కృ సే షే 

నకర్ష కేన ॥ పవ్యంక ఇతి కృష్టపచ్యాః * రాజనూయే త్యాది నా కర క _ర్రరిక్యప్ప్రక్య 

యాంతో నిపాతః = woud అకృష్టపచ్యాఇవ ఎ కృషిశేషాను శీ సీప్రి కృషీవలాః 

కర్ష కెః = లః ఈ రజఃకృపీ. త్యాదినా వలచ్చ్రత్యయః, వల ఇతి దీర్గ ః = సుఫ్టన 

అళ్లేశేన ల భ్యాః లబ్ధుం శక్యః సన్యసంపదః దధతః ధారయంతః సంకః * నాభ్యస్తా 



చతు రిలీ నుమౌగమ ప, తిషీధః చకొసతి దీస్యం లే, సర్వోత్క వణ న _ర్లంత 

ఇత్యర్థః, అధ్య స్తాదితి Se ః_జశీ త్యాద యప్ప్షడిత్యభ్య స్ప స్పసంజ్ఞా = సంపన్నజన 

పద త్వాదసంతాపకరత్వాచ్చ దుస్సాభోయమితి భావః, 

అవ, నశ్వేవం జనపదానువ ర్రినః క థమర్థలాధ ఇత్యశ్రావా--- 

మూ, ఉదార కీ శే రకదయం దయావతః 

భ్. దిశతో2 భిరయయా, 
న్వయం ప్ర పదు గ్టేన్య గుహ రుపస్నుతొ 

వసూ సూపమొననర్టే వనూని మేదినీ, ౧౮ 

వ్యా ఉదాశేతి, ఉదారకీ నేర వోయశసః, ని, “ఊదారో చాతృమవాతో” 

రిత్యమరః, దయావత। పరదుఃఖ ప్రహాణేచోః-అక ఏన గ ఏ కాంతబాధం ప ప సృశమితోప 

ప్ప్లవం యథా స్యా త్తభేతి క్రి aR పా ఆల 

త్యాది నా శమధాతోర్మ సం శోన్నిప్తూంతో నిపాతః - అభిరక్షయా సర్వత స్ట్రా ణేన 

ఉదయం వృద్దిం డిళత 'సృంపాదయతః వనూపమానస్య కుబేరోపమస్య, ని, “వను 

రయూఖాగ్నిథ నాధి పేిష్వితి విశ్వః, అస్య దురోధనస్య గుణైః దయా దాశీణ్యా 

దిభిః కరణ ః-ఉపస్ను తా ద్రావితా వాత్సల్యాద్యశం గతా మేదినీ వనూని ధనాని ని, 

“వసుతోయేధ నేమణా” వితివె జయంతీ_స్వయంప్రదుగ్ధే అన్తే శేన దువ్యాత ఇత్యర్థః, ఈ 

దుహాఃకర్మకర్తరి అట్ నదువాస్నునమాంయక్సి ణా వితి యక్స్ర తీషేధః - యాం 

శేకచిద్విద గ్లేన రక్షీతా నవపృనూతౌ చ గాః స్వయం ప్రద్యుల్లే తద్వదితి భావః - 

ఆఆంకెరస్తు సు సమానో న్ ఉప ప్రస్తుతవి శేమణమా త్ర, సామ్యాద ప, స్తుతస్య గమ్య త్వే 

సమౌాసో _కిరత్యలం'కౌరస సర్వస్వకారః - ఆత సృతీయమానయా గవా సవా పృకృ్ళ 

తాయా మేదిన్యా ఛచేజప్యభేదలతణాతికయా. _వశాస్తోవ్యా త్వేనో _కీరితీసం క్నేపః, 

ఆవ, వీరభ టానుకూల్యమా వా, 

మూ, మవాజసో మానధనా ధనార్చి తా 

ధనుర్భ ఖత స్సంయతి లబ్దకీ రయః, న. 

న సంహతా _న్తన్య న భిన్నవృ త్రయః 

వ్రీయాణి వాంఛంత్యసుభిస్పమిాహితుమ్, ౧౯ 

వ్యా, మహాజస ఇతి, మహౌొజసో మహాబలాః అన్యథా దుర్చలా నామ 

నుప కారిత్వాదితి భావః_.మానః కులశీలాద్యభిమాన ఏవ ధనం యేషాం తే మొనధనాః, 

అన్యథా క దాచి దృలద ర్చాద్వికుర్వీరన్నితి భావః-ధ నార్చితాః ధచెః సత్క్ఫు తౌః- 

అన్యథా దారిద్ర గ్థ్రదేనం జహ్యురితి భావ।[,సంయతి సంగశే లకీ ర్షయః ప్రా ప్టయళసః 
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బహుశః తుణ్రా ఇత్యర్థః = అన్యథా క దాచిన హ్యాయురితి భావః = సంవాతా 

మిథ స్స్పంగ తాః నన న భవంతీతీ న సంవాతాః నఖర్థ స్య నశబస్య నుప్సుపేతి స 

యాసః - భిన్నళ్ళ త్రయః విథోవిరోధాత్సా ప్రమికౌర్య విరుద్ధ కి ,యా న భవంతీతీ నభి 

న్నవృ త్రయః పూర్వవత్సమాసః = అన్యథా స్వామికౌర్యవిభాతుకతయా స్వామి నో, 

హీణన్సు ్ యరిత్యుభయశ్రాపి తాత్పర్యం, ధనుర్భ్భతో ధానుపష్కాాః, a 

మానస పలక్షణ మేతత్ _ ప్రై థా న్యాద్ధనుర్ద్రు హాణం, తస్య దుర్యోధనస్య అసుఖిః 

ప్రాతైన 8 పీ ప్రయాణి సమిహితుం కరుం వాంఛంతి అన్ఫణ్యార్ధం ప్రా సాణాక దాతు 

మళ్ళంతీత్యర్థ 8-అన్యథా దోషస్క రణాదితి భావః = ఆర్తి నమపశాజస్వాదిపదార్గా నాం 

ప్రాణదానక ర్హన్యతాం ప, తి విశేషణగ త్య హేతుత్వాభిధా నాత్కాక్యలింగ 

తం లక్షణం a రకృం= తథా సాభిప్రాయ వి శేషణ ఇ'త్యాత్సరిక రాలం కార శ్నేతి 

ద్వయో సిలతండులవడ్విభ క కతయా సర ణాళ్ఫంస్ఫప్టి 

ఆన, స సంప, పతి స్వరా స్ట్రవృ శాంత వత్సర రా స్ట సు ప్ర్రషృశ్తాంత మవీ సమే: సీవ్యాహ, సమ్మ 

మూ, మహీభృళాం నచ్చరితె శ్పరై 8 క్రియా 

స్స వేద ని శ్మేషమ శేపి.త క్రియః, 

మ హోదమొ _న్తన్య పా తానుబంధిభిః 

వ్ర నీయశే + ధాతురి వేపిళం ఫలై 8, $0 

వ్యా నుహీధ్భ తామితి, అ శేషిత కి (క్కియః సమౌవీతకృత్యః ఆఖలోదయక త్యర్థః- 

స దుర్యోధనః, సచ్చరి శై మ నె వ వై రిత్యర్థః-చరంతితి చరాః తె ప ప్రణిధిఖీః- 

పచాద్యబ్ - మహీభ్ళతాం క్రీ క్ యాః కార్యాగంభాకా ని శేషం జేద చే వ్ర ఈ విదో 

అటో జేతి ఇలాదేళః, స్వరవాస్యం తు నకళ్చిద్వేదేత్యాహ - నుపళే దయెకితి, ధాతు 

రివ (బృహ్మణ ఇవు తస్య దుర్శోధనస స్య ఈహితముద్యోగ।ః మహా౫ోదయొ ర +వోలృగ్టిభిః 

పీతం పథ్యమనుబధ్నంతి అనుసరంతీతి పీ తానుబంధిఫిః, స్వం శై రిత్యగ్గః - ఖీలై 8 
కార్యసిద్ధి భిః చ తీయ 'తే జ్ఞాయతే, ఫలానుమేయా స ల పారంభా ఇత్యర్థః + 

అవ, మశ్రబలమాహ,__ 

మూ, న లేన సజ్యం కరచిదుద్యతం ధనుః 

కృతం న వా కోపవిజిపామాననమ్, 

గుణానురాగేణ నిగ “భిదహ్యూ తే 
నరాధిపె పె రాల్య మివాస్య శాననమ్, ౨౧ 

వ్యా, చీరి, లేన ow క్వచిత్కు_త్ఫౌపి సహజ్యయా మారా సజ్యం, ని, 
“మారీ బ్యా శింబినీగుణి ఇత్యమరః * తేన సాతి తుల్య యోగ ఇతి బహు చ్రీీ షీ 
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థను; = నోద్యతం నోర్డీ కృతం, ఆననం వా కోపనిజిహం కోపకుటిలం న కృతం స 

యస్య కోప ఏవ నోదేతి కత సస్య యుధ్ధ ప్రస క్రిరితి ఛావః, కథం తరగ 6 కర 

యంతి రాజ్ఞ ఇత్యత్రాహ---గు గోతి, గుశేషు. దయా దాతీ, శ్యాడిగు ణేషు అనురాగేణ 

ప్రే్లూ = మాల్యప మే నూత్రనుషం7 hn యద్వా సౌరభ గుణలో భీన - నరాధిపపె 

స్య దురోోధ నస న్య శాసనమస్టా - =మౌొలైవ మాల్యం లు చాతుర్వ ర్ష్యాదిగ్వాత్సా Sథ 

వ్యబల్లతి శీరస్వామో - తదివ - - శరోభికహ్యతే భార్య తే, * వచిస్వపి యజూదీనాం 

కితీతీ యకి సం పృసారణం, అగ్రోపమా మ మాల్య సా దృళ్యక థ నమాకాయాః 

డ్రేనుఖ్యాప నార్ధం, 

అక, సం పృత్యస్య ఛార్మి కత్వ మావా,— 

మూ, న యావరాజ్యే నవ:సూ౭వనోగ్ధతం 
నిధాయ దుఖా రహ శొనన$ః, 

మ ఖేవ్వఖన్నో 2.నువుర్ః ఫవుగోధసా 
ధినోతి హావ్యెన హిరణ్య ₹ లేతనమ్, ౨9 

వ్యాః సరి, ఇద్ధకాసనః దీపా క. అప ప తీహ కాజ ద ఇత్యర్థః స స దుర్యోధనః నవ 

యౌవనోర్ధతం ప చృత్యగ, గ్ యావనగగ్వతం (1 స శ ర్యధురంధరమిత్యర్థేః = దుఃఖీన కాస స్యత 

ఇతి దుశ్వాసనః, శ భాహాయాం కాసి యుధీ త్యాదినా ఖలగ్ధై యు-ద్చ్రత్యయః-తం-యౌవ 

రాజ్యే యావరాజకర ణి, * Sr ప్యఖ్ ప్రత్యయః నిధాయ 

నియుజ్యేత్యర్థః ఫరోధపా ఫురోపా లేన అనుమలః అనుజ్ఞాతః ఆ లేసీ కా యాజకేస 

తీత్యర్థః జు తేదుల్ల ౦ఘ నే దోమస్టరణాదితి భావః, *ని చ్చేతి భూశతాశే ర కః=నతు గతి 

బుర్రీ శ్యాదినా వ ర్తమౌ నా స్థ-ఆన్యథా ఫుగోధ నే నీత్య క త్ర క్ల స్య చవ గమౌన వతి షష్టీ 

స్యాత్ ఆభిన్నః అవ స్భేము శ క తుమ = కర చేత్తో యస్య తం హిరణ్య 

శేతసం ఆనలం వాన్యేన చ. ధినోతి (ణయలి ధి న్వేః టో నాగ్ధాగ్ధిన్వి 

కో ర్ట చేత్యు పృత్యయః అశారళాంశాదేళ 

అవ, నై తావతా నిరుద్యోగ ర్భావ్యమి త్యాశం క్యాళాం దర్శయతీ, 

నురా, పలీనభూపాలమపి స్టి స్టిరాయతి 

'పశానదావాంధి మండలం భువః, 

నో చింతయ త్యేవ భీయ న న ౪ చేష్యతీ 
రహో దురంతా బలవద్విరోధితా. 93 

వ్యా, ప ప్రి చేతీ+సః దుర్యోధనః స లీవభూపా అం నిస్సపత్న మిత్యర్థఃస్థిరాయలి 

దిశావసాయి త్యగ్గః-భువో మండలం ఆవారధిభర్థః ఆవారిధ్ధి వతుస్సమాద్ర దశ పర్యంతమిత్య 

8 



16 కిరాకార్డునీ యే 

aD ఈ ఆబ ర్యాదాభివిధ్యోకిత్యక్యయీ భావః - గృకాసదాజ్ఞుపయన్నపి, * జకీ తా 

దయప్ష డిత్యభ్య స స్తసంజ్ఞా = నాభ్యస్తాచ్భతురితి నుమాగమ ప పృతిషేధః య త్వత్ త్వత్తః 

ఏమ్యతీ రాగ మివ్య తీరా గామినీః = ధాతూ నామ ేకార్దత్వా డ ష్ష్ సగ _ అథవా ఆజ్ 

పూర్వః పాఠః ఈ ఏత్యేధత్యూక్సి (తి వృగ్ధిః ట్ల లృటస్సక్వేతి ళేతృ (పృత్యయః-4 గిత 

వతి జీన్, ఆ-చ్భీనద్యోర్ను మితి వికల్చాన్నుమ భావః -ఖియో. భయూాతూకా విపద 

ఇత్యస్థః - చింకయతి ఆలోచయ ల్యేవ, స ఏవావ్క ఆపో బలవద్విగోధితా 

నగురంతాొ ధుగావసా నా సార్వభెమస్యాపి చృబలే స్పంప న్నెస్సహ నైరమనగ్ణ 

పరషవ సాయే జే తాళ గరం = సామా చే విన వి" "నాసనుర నరూవి+2_ గాంతర 'నారాసో=... పరిష్ట ANA న స్ క్ స్యా 

అంకెగ్క, 

ఆవ, నను గో'ధా కారేంగితస్య తస్య భయం త్వయా కథం నిర ధారీత్య శౌావా, _ 

మూ, కథా వ్ర నంగేన జనై రుదాహృ తా 

దనున్మ ym ల న 5 

తవాభిధానాదర్యాథ టే నతానన 

స్పుదున్నహో న ౦త్రే పదాడదివోరగ:ః, రర 

వ్యా, క "థేతి- కథాప్రసంన గన గోష్టీనచ నేన్కజనె 1-రల, గై ట్రరిత్యర్థః-అన్య తృ 

కథా పృసంగేన విమవై వె ద్యేన, ని, “కథాప సంగో వార్తాయాం వివ వై ద్యేపి వాచ్యవిదితి 

విళ్వః-పేకవచనస్యారంత, త్ర శ్వ్వావవి శేషం, యద్వా కథా పృసంగే ఇనాళ్చే జనా్నే 

త్యేకం షదం-ఈదావ్భా తాదుచ్చరిలా త్రవాఫీధా Sane న - స్థారకాగ్ధేతోః 

ఫా తావితీ పంచమి, ని, “ఆఖ్యాహ్యా అఫిధోనం చ చామభేయం చ నామచే 

త్యమరః - అన్యత్ర, తవాభిధానాత్ - నామెకడేశే నామగ్యవాణమితి న్యాయాత్ 
ల్ 

TO yt న యో ఆ అన జ గా 

ఖండలనూనువి కృతుః సృృకౌస్టనపర్నాకృమస్సకా - సు సుదుస్న హాదలీదుస్ఫహోత్ 

మంతృపడా నృ ంతృశబ్రాత్ స్థార కాసిన 8 - ఆఖండలనూనురింద్రానుజ ఉేే పేంద్రో 

విసురితి యావత్ , ని, “నూనుః ఫువే౭ఒనుజేరవా” వితీ విళ్యః - తస్య విః క్ 

గరుడ ఇత్యర్థః - తస్య కృమః వరన పః - సోజ_నున సతో యేన స I కక 
సృృతగరుడమహీమా ఉరగ ఇవ నతాననస్సక౯ - వ్యథతే దుఃఖాయలే, ని, “పీడా 

బాధావ్యథా దుఃఖి మిత్యమరః, అత్యుత్క_టథభ యరో షాదివికారా దుర్వారా ఇతి ' 

భావః, శ్లో, “సర్వతో జయమన్విచ్చేత్చు త్రాదిచ్చేత్పరాజయి వి మిలీ న్యాయా 

“ర్పితృసమో జ్యేష్ట ఇతి న్యాయా చ్చాగ్గునోత్క_ర్ట కథనం యాధిప్టిరస స్య భూవణ మే వేతి 

సర్వ నువదాత౦; 



ఆన, నీనసుయలి, = 

మూ, తేదాళకు క ర్రుం త్వయి జిహ్యముద్య తే 

విధీయ తాం తత్ర ఎభేయ ము త్తరమ్, 

పరప్ర ణీతాని వచాంసి చిన్వతాం 
పవ, తిసారాః ఖలు మాదృ్భశాం గిరః, 9 
Wy YJ 

వ్యా, తదితి, త త్తీసా తార ణాలం త్వయి జిశాం కపటం క రుయుద్య తే త్వాం 

జెఖఘూంసావిలీ భావః, తర, తస ౯ దురోశ్యీధ నే విధేయిం కర్తవ్యము త్రిరం పతి 
స a బ్ క న ణా ఎ లాల్ గతా అప శీఘ్రం విధియతెౌ*ం - శ్రిానుతాం నను క_గృవ్యమపీ త్వయైఏ 

ఇ ఇ ES KK “౯ రీ ఇ వ్యతె మితిచే త్తత్రావా---ప రేతి, పర ణీ తాని పరోకాని వవాంనీ చిన్వతాం 

'సంగ్భహ్ణం లం మాద్భశాం వార లంతా నల్సు కర చవృలనారాః వా౧- మాలి, 

సారాః ఖలు, ని, “వార్తా పృవృ తిర్వృృ గాంతి ఇత్యముర 8- వార్తా మా త్రి వాదినో వయం 

నతు క గ్రవ్యాద్థో ప దేకసనుర్ధాః అత స్వైమేవ నరం కొర్య మితి భానః-సామౌ 

న్యేన విశేషసనుర నాద ౧ "౦తర న్యానో2_ల౦ కౌర3, 

ము 
OU గీ ] లక by అవ, త యుధిప్టి 9 కీం కృత మిత్య తహ 

మూ, ఇతీరయి త్వా గరనూ శ్రసల్కి) యే 

గ తేఒథ పత వననన్ని వాసినాన్, 

పవిశ్య ర్చ షూనదసం మహీఖభుణ* 
ల ర్ 
తెదాచచ వెఒనుజనన్ని ఇ “పదక 2౬ 

వ్యా ఇతిరి, వనసన్నివానీనాం పత్యా వ సేద రాధి పే ఇతిక్ధేం నరం వాచమిగర 

యిత్వా అక్వా ఆ ల్లసత్కీ యే గృహీత పారితో షి శే గతే సతి - తుష్టిదాన మేన 

చారాణాం పీ? వేతనం తే హీ త్ర౮ భా "స మెికౌ ర్యేష్వతీవ త్వరంత ఇతి నితి 

ళ్ ణ్ ల్ SY ౧౩ ras ep సాం వు! a అల ళ్ ఇ జస వ క్యామృ లే-అథ మహాఘైజా ౫ గా కః దనం 7 'పదిభవనం టై లే జస 

సన్నిధ ” తద్వ లచ 29 కచ వాక్య మా;చత్నే ఆఖ్యాతం IND కృ స్యేతిపదచ్చె 

_ సదనం _పృపిశన్గ ఆనుజెసన్నిధా తద్యచః కృపా అచచే, ఆఖ్యారౌ, ౫ చకీ ద. సదనం (| థ్ ఆను సన్నిధ త ద్వ్యచ! కసా ఆచవ వ, అఖ్యాల* * నటు 

దుహిటే క (కర కత్వా దప ధనే కం ణి లిట్, బోదుహాకి క్ప్వకర్శకత్వా దపృధానే కర్మణి లిట్ 

అవ, తతో ద్రాపడీ కిమ కార్షీ డక్య త్రాహ+ 

మరొ, నిశమ్య సిదిం ద్విపడామ పాక తీ 

_న్తతి స్తతన్య పిసియంతుమత్న్ మవూ+, 

సృృపస్య మన్యువ్య వ సొయదీపినీ 

హోర దుపదాత జా గిరః, క రుదాజ అ ప DT 



వ్యా నిశ మ్యేతీ, తనో ర్రుపదార్త త్రజా రప దీ ద్విషతాం నిస సిం వృద్ధి రూపొం 

నిశమ్య ఆకర్ణ్య తత _స్తదనంతరం తనో స్వెమద్య్యః అగ తె కరక * అవ్య 

యా త్త్యవబితి త్యన్ జ్జ 'ఆపాక్ఫతీ రపకౌరాక కేశాపకర్ద ణాదీకె నినియంతుం నిరో 
a అ పోవో స్థం అచమౌ సతీ నృపస్య యాధిస్టిరస స్య మన్యువ్యవ సౌ. యయోః రో వోద్యోగయోః 

దీపినీః సంవర్థినీః గిరో వాచః - జ స జగాద, 

అవ, నృ పమనుజ్ఞాపయితు మౌహ,.-... 
బ్లా 

గా, భవాదృ శేషు | పృముడాడనోదిత.) 

భవత్యెధి వేస ప్రవానుశాననమ్, 

తథాని వ కుం వ్వవసాయయంతే మౌ ౩. 

నిర న్తనారీనమయూ డురాధయః, 9౮ే 

వ్యా భవాద్భ శెష్వితి, భ వాద్భశాః భవద్విధాః పండితా ఇతే! 1 - లేము 

వివయీ, 4 త్య దాదిష్వి త్యాదినా కష ఆసర్వనామ్న ఇత్యాకారాదేళః - చృమ 

దాజనోదితం డ్రీజనో క్షం, * వదేః కృః---వచిస్వపిత్యాదినా సం పృసారణం, అను 

శాసనం నియోగవచనమధి వేప? చిరస్కా_ర ఇవ భవతి, ఆతోన యు కం వ కుమిత్య 

be తథాపి వ కమ శుచిత తే త్వెపి-నిర స్ట నారీసముయా స్యాడితళాలీన తా రూప క్ర్రీసమా 

రాక, నిం “సమయాళ్ళప థాచార Pied 06 సంవిద' ఇత్యమరః, గురాధయః 

సమయోల్ల ంఘన పాతు త్వాగు స్టా మని వ్య శా. ని, “ఫుంస్యాధి57నసీ వ్య ఫి 

త్యపురః, మౌం వక్తుం వ్యరసాయయంతి 

నకించిదయు క్షం దుఃఖినామితి భావః, 

మర ంతి గో పం! a యర యంలీ తావ యంతీత్యగ్థ t 

ఆవ, ఏవనునుషా క్షుప్య కిము క్తం తయేత్య గ్రావా, జక 

మూ, అఖండ కూఖండలతుల్య భామల 

శ్చిగం ధృ మ 

త్వయాత్మహా హా సేన మహీ మదచ్యు ఆ 
మతంగ జీన న్రగివాపవర్షి తా, నో 

వ్యా, ఆఖండమితి, ss సస రిం దృతుల్యప,భెవైః, ని, ఈ ధ్ధా్ల 

రౌ గృహా జే వూ వం జన్మ ప,ఫెవయో” రితి -హౌమః = స్వవంళ జై 8 భూపతిఖి 

రృ శాబెఖిళ్చిరమఖండమనవిచ్చిన్న? ధృతా మహీ త్వయా మదం చో్యోతరీతి మద 

చ్యుత్ -క్వివ్ = తేన మదస్తావిణా మతంగ బేన ప్రుగివ ఆక వా సేన స్వకశరేణ స్వచా 

పల్యే సేత్యగ్థ కి = అపనర్జి తౌ పరిహృతా అ స్వదోమె చేవాయమనస్థాగమ ఇతి భావః = 

(కళిక్రనోన శామహీ భవతా అశౌరణమేవ త్య క్షా అక స వ పరకాల న్యాయ 
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మనర్భః - యథా మ త్రద్విసో మాలావిస న్ చ్చ ఫునరాదానే చ స్వయ మేన సమర్ధ క 

తథా భవానపి ఉ"పేక్న్ణయా త్య కిమపి గ న్వకె గు గుం సము ఇతి నిందా స్తుత్యా 

వ్రోత్సావాయతిస ం 

అవ, స్వదోహాదేవాయనున గ్గ రాగము ఇత్యు కం స చ దోషః కటి లప్ప క" టిల్య మే 

వేత్యాళా,- -- 

నూ, వ్రజంతి శే మూూఢధియః పరాభవం 
భవంతి మాయావివు యే న మూయినః, 

ప్రవిశ్య వి పా ఘ్నుంతి శ అం నథాఎదా 

న నంవృతాంగాన్నిశి తా ప్ర వేషవ, 30 

ప్యాః వ్రజంతితి, మూథధిధియో నిర్వి కమి వకు సే పరాభవం డాజింిలి- యే 

మాయావిషు మాయావత్సు విషయే ఈ అసాయా మే త్వ్యాదినా విని స గృత్య చః -మా 

యినో మాయావంతః * ఏ వ్రీహో్యది త్వాదిని స సృత్యయః - న భవంలి - అ వార్తంగరం 

న్యస్యతి ప్ర, పవి శ్యేత్రి - శాక గూహైమ్షిన్ఫ యశకారణో ధూరా స స భావిధానకుటిలానసం 

వృ తౌంగా౯” అవర్శి తశరీర-డా - See ఇపషన ఇవ ప ప్రవి్య్య ప్ర వెళం కృత్వా ఆక్క 

యా భూ త్వా ఘ్నంతి పింసంతి హి, ఆవం హీ వ బతేశేషు న త భావః, 

అవ, నచ అమ్మే చాంచల్యానయమన గ్థాగమః, సో పేమైదోవమ-ల త్వాదిత్యా 

శ య్ నాహ ;---- 

మూ. గుణానుర కామవుర క్ర సాధనః 

కులాఖీ పాని కులజూం నరాధిపః, 

పరై _న్వ్వదన్యః క న 2 

న్మనోరమా మాత్మ వధూ మివ శ్రియమ్, 3౧ 

వ్యా, గుణేతి, అనురక్రసాధనో2౭.నుకూలసహాయవాక--* కం చ కౌమందకీయే, 

ఖం “ఉద్యో గాదనివృ శ్రే తస స్య సుసహాయ'స స్య థమతః, -ఇ*యీవానుగ తె సి నిత్యం శ్రీ, 

స్పవావారిణీ" తి, అనుర క్రొళాసన ఇతి పాస సమ స్ఫజనాఖిల మతళిత్ష ఇత్యగ - -కులాళి 

మాని క్న్షలి త్రియత్వాఖిమానీ కులీన త్వాఖిమా* నీ చ త్వదన్య స్వతో కోే౭_న్యః, * అన్యారా 

దిత్యాదినా పంచమి-క ఇవ నరాధిపో గుణా 8 సం ధ్యాదిఖిః సౌంద ర్యాదిఖిళ్చ అనుర కాం 

స్వాను రాగిణీం కులజూం కుల కృమాదాగ తిం కులీ నాం చ -మనోరమాం మనోవారాం 

శ్రియం సంపదం ఆత్మవధూమివ స్వభార్యామివః ని, “వధూగ్జాయా స్నుషా త్రీచే 

త్యమరః = పరై రైళ్ళతు తుభీః ఆన్యైళ్చ అపహారయేత్స పయ మే వాపహారం కారయేదిగ్య 

ర్భః = కళల శ్రాపవారవల్ల త ్యపహారోప రాజ్ఞా మానహానికర త్వాదనుపేత్సీణీయ ఇతి 
భావః, 



99 క్రీ 5? తా ర్జు ని మె 

అవ, అథ దశః కోపోస్ట పనం కరోతి, _.- 

మూ, భవంత మేతర్షి మనస్విగర్శి "లే 
పవ రమానం ర చేవవర్శ స్కి 

కథం న మసు ర్ష్వలయత్యొదీరిత 

కృమిాతిరుం శుష్కమి ఎ: గ్నృరుచ్చిఖః, 39 

వ్యా, భత. ఫీ" నర దేవ నరేంద్ర, -ఏతర్తీ దాొనిం ఆస్క్ న న్నాపత్కాాలేపె 

త్యిర్గ 81. ని, “ఏతర్చి సం! ,తీగానీమధు నా సాంద్ర పతం pe ఛే త్యెమరః + * ఇద మార్త లితి 

ప ల్ స ప్రత్యయ? - ఏకే అ! రథో రిత్యళా Ee - ఆపద మేవాహా - మనస్వి గతే 

హూరజాగప్సి టే వ దాని మౌ వివ రృమానం- త్రుక్ళ తాం దుగ 1 శామనుభ వంత మిత్య 

ర్ధః-భవంఠం త్వాం- హదీరితః ఉస్టీవితో-యన్యుః థః కం నీరసం, * సుష క 

ఇతీ నిష హైతి కౌరస్య కకారాదేశః-+మో ఇస es శ్పెతీ వి సేషణసమాసః తం శమోత 

రుం కమి గ్రహణం కీ స్తుజ్వలనస్వభావాన్. కృతం- జచ్చిఖ ఉద్రతజ్యాలః, ని, “ఘృణి 

జ్యా లేఅపిశి ఖి ఇత్యవున ౩,--- ఆగ్ని వప్మారివ కథం న జ్యలయతి జ్వలయితుముచిత 

ముళ్వన 8, * మిలెౌం (సూస్వః ఇతి క్. 

ప్ో స ఆవ, సన్వంతళ్ళ శత్రు ల యయ. క్రోధ స్త్యాజ్య ఏ వ త్యాళ ౦క్యాప 0 

మూ, అవంధ్యక” పన్య సివాంచు రాపదాం 

ఛవంతి న శ్యాస్స ప్రయ మేవ 'చేహాసః, 

అమర శూ న్యేన జనన్వ జంతునా 
ఇ ల ౭ 

నజాతేహాో గాన చ ఏీడ్వి సాదర కేశ 5:3 

వ్యా. అవం భ్యేతి, అవంధ్యః-కోపో యస్య తిస్య అవంధ్య కో పస్య- అత ఏవ ఆప 

: ను గ హసనమం న్వీత్వగ ౩-ప్రుంస ఇతి లేషః- డేపింనో దోం నివాంతు; ని గుహోనుగ్రువా బు వల్! పుంస ఇతి లేప దేపి-నో జంతీవః 

స్వయ మేవ వళ్యా వంగ తా భవంలీ, * వళంగత ఇతి యత్ప్రత్యయః = అతః క్రీగోన్సీ 

న ఛవివ ₹$.- వ్యతిరేక తనింమాణసే అపెగ కుం సేన విప ఫేన నా విధళ్యమిత్య ః - వ్యతి కటకం సే పుర క § ని 

జంతు నా -- కన్యయా శోక ఇతివత్ పాశా తృతీయా - నాదయనస్య కర వారం 

స్వేవాః ని పేచూ గా పియలౌ హార్చ ' ౦-పిమ స్నేహి ఇతనమరః mee A | Ww ర్ల మలా ఇకా! 
దిత్వా దల్బఏత్యయవ్భాదయన్య వ్యాస్రేఖయదణ్ లా సెష్వితి హృ దాదేళః = జూత 

హో గేన వ. సతా జనస్యాదరః ప్పి పీతి ర్నా సి-విద్విపా ద్విషతా చ సతా 

ఆదరో న. అమర ర్స హీనస్య రాగ ద్వేషావకిం పక్కర ఆస్టదన శ్యావిత్యగ్థ 8. అథవా 

విద్ది సా సతౌ దశర సని 6ద రో2_ స్ర్రృయాం భయే క్వ భు? ఇత్యమరః, ఏతస్, 

స్నేవ ప్రయో” సంధివ క్ న్ా sy ఫుంవాక్యేషు న దోషః = ఆత స్థా నే 

కోప కొర్యః ర్యాజ్య్వస్థా ప ఇతి భావః, 



నరా, పరి భ్రమ౯ లోహితచందనో చిత: 

సడాలిరంతర్లి రిశేణురూావి.తః, 

మహారథస్సత్య ధనన్య మానసం 

దునోతి నోకచ్చిదయం వృకోదరః, 3౮ 

వ్యా, పరి ల్ ,నున్నితి, ఆోపీారచందనో చితః ఉ చితలోపితచందనః ఆహితా గ్నా$ 

డిత్యాత్ ధు. - అభ్య సర కచందన ఇత్వ కిని “అభ్య సే స ఫ్యుచితేం న్యాయ్యిమితి 

యాదవః-మహారథో రథవారీ ఉభయ న్రావి | న్యాగితి" శేషః..అద్యతు Sh తో ధూళి 
చ్భురితః-ప ద్భా్యామతతి గచ్చతీ గి క. 1 ల వరా! * అజ్యతీ భాం చేత్యనువృ స 

పాబిచేశ త్యాణాదిక ఇణ ్స 0 త్యయః -పాదన్య “mg పహ తేష్టిని పదాడేశ1.ఆంత 

గర గిరిషు, * అవ్యయం విభ సాది నా విభ ర్త క్ష రగ వ్షయిీి ఫెవ:ః- న. 'సీనక శ్వేత 

వికల్పా తృమాసాంతా భావః - పరి శ్ మక" సంజ 'రన్నయం వృకోదరో ఫీనుః సత్యధన 

స్వేతి సోల్లుంఠ నవ దనం -- అద్యాపి సక గక్న్యు చే నతు ఖ్ర్రాతర ఇగి భావః - త వేటి 

సప - సం నోదునోతీ కచ్చిన్న పరితాపయలి కిం, 5 సకచ్చిశ్కాను ప శేదని 

ఇత్ర్ న్ట్మర 8. సా కంస ల మ 9 'వేదనం, 

ఆవ, ఇ న్యేవం వృకోద గ దయోత్వాద సేన రోప్య్నాోపనమభఖిధాంచ ధనంజయం 

పత దవా 

మరా, విజిత్య యః త అం త రా౯ 

య. వసు వానవోపమ*, 

న వల్క_వాసాంసి తవాధునా హరక్ 

కరోతి మన్యుం న కథం ధనంజయః, 3౫ 

వ్యా, విజి చ్యేచె, ఉపమోయ చే2_ ప! ఆతళ్ళోపసరగ్గ ఇత్యజ్ , వాసవః 

ఇందః ఉపమా యస్య స స వాసహోపమః ఇంద ద్రృతుల్యో యో ధనంజనూః..ఉ _కీరాకా 

కీరూా “నేగోరు త్రరాన:నానుపాకా అ కస్త విగత్య ప్రాజ్యం ఇ ళ భూతం, ని 

కప ప్రభూతం ప్ర ప్రచురం స్రాజ్యి మిత్యమరః- కష్యాద న్యడ కు్యం హేవమాపాక, కం, 

ని, వ! తళ హిరణ్యం చ హేమరూజ్యే కృతాకృ్క, తాభ్యాం యదన్య 
ల్తేత్కుప్య మిత్యమరః - వను భనం ఆయ దత్. * ద త్రవా౯ా పాఘ్ర త్యాదినా దాణో 

యచ్చ్భా దేశః - స ధనంజయతీతి ధనంజయో2_గ్జునః, * బరా భృత్యవృజీ 

త్యాదినా ఖచ్ దృత్యయః - అరుర్ట్విషదిత్యాదినా ముమాగమః- అధు నా అని ౯ కాలే 

అధునేతీ నిపాతనాత్సాధుః 1 - తవ వల్క_వాసాంస్యావారకా సంపాదయకా - 

“ఫే ఇదంళట్దాదధునాచేతి నూర్రేణా ధు నాపృత్యయే ఇదమ ఇితీకారే శే యశ్యే 
దీచేతీకారలో "పీ ఆధు నేతీరూపమితి చ్ర;క్రియూ లేఖనం యు క్షఘ్, 
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కథం తవ మన్యం కో కోధం దుఃఖం చా న కరోతి - (అథవా వల్క_వాసొంస్యావారకా 

ధారయక -తవ మన్యుం కథం నక గోరి) )-ధనంజయ్ట్య వాణం ఫ్రావీణ్య ప పృకటినార ఈ 

ఆవ, నకులసవాడజేనౌ సృత్యావా, 

మూ, వ నాంతశయ్యూ క అనీక్స తా కృతీ 

కచాచిచె” విష్యగివాగజ్ ' గవి, 

కథం తగ మేతే” ధృగనంయ మౌ యమౌ 

విలోకయన్ను తృహనే న శాధథితుమ్., ఏ౬ 

వ్యావ నాం లేతి,వనాంతో వనభూమిలేవ గయ్యా తయా క కినీక్ళతాక్ళతీ క కినీ 

కృతదేహా, ని, “ఆశకారగోజీవా ఆకృతి” రితి వై వై జయంఫీ విన్సక్ళనుంతేతః, ని, “మం 

తత న్వు ఏ పరితః సర్వతో వి విష్వగిత్యపీ”త్యమరః-క చాచితా కచవ్యాష్తా వికీగ స కలా విత్యగ 1 

ఆకఏవ అగా గిరిసంభ పొ గజా వివ న శా ఏతౌ యదూ యుగ జాతా నూ దీ గీవుర్రా 

విత్యగ 8, ని, “యమో దండధరశే ధా ధాం శ సంయమే యమశేవిచేతి విశ్వః-విలోక యం 

స్వం కథం ధృతిస సంయమౌా సంతోవనియమా, నిధ్భటీ5 గ్యగాంత రే ఛై ర్య ధారణా 

ధ్యరతుప్టి” పిలి విర్వః - బొధితుం నోత్సవా సే నృస్కవ వగ సే, శకధ్భ పే. త్యాదినా 

తుముకాం అహో శే మహా రమని సోల్లుంఠనం వదనం, 

ఆవ, అథ రాన దుగ శాం దర్శయితు 1 ముపోగ్గాతమాహ: -- 

మూ, కహ స వేద న ఆావక్షీం వే. 

విచిత్రరూపాః ఖలు చిత్తనృ త్తయః, 

పచింతయ త్యొా భఛభవదాపవం పరాం 

రుజంసా చేతః శృునభం మమాధయ ౫. ఆం 

వ్యా, ఇమామిలీ, ఇమాం వ_గ్గమానాం త'పేమాం, తావకీం త్వదీయాం,* త శ్యేద 

మిత్యణ్బ)త్యయః - తవకమమశోౌ వేకవచన ఇతి తవకాలేళః _ ధియమాపద్విషయాం 

త్వచ్చి శ్రవృ ల బెం అహం న వేవ్ కీద్భశీ వొ నవేది అ పరబ్యూ రప చృత్యక త్వాదిలి 

భావః, * విదో అటో వేది ఇలాదేశః - నదాత 'దృష్టాంశే ప్ర నాపన్న త్వార్దుః ఖిక్వ 

మనుమాళుం శ్రక్ష్యతే ద ధీరాదిష్వనై శాంతీక త్వాదిత్యాశ యే నావా - చి త్తవృ త్రయః 

చి త్రవ్యాపారాః విచిత్రరూపా; ధీరాధీరాద్య నేక ప కారాః ఖలు - కింతు 

పరాముళత్కస్తాం భవదాపదం విచింతయంత్యాః భావయన్న్యాః మమ చేఠళ్చి త్రం 
అధయా మనోవ్యగాః * ఉపసనై ఘోః కరిగి కి ప్రత్యయః, ప్రసభం ప్రసవ్యా 

రుజంతి భంజంతి, * రుచో భంగ ఇతి ఛాతో గ్లట్ _పళ్య తామపి దుస్పహదు 8ఖజననీ 
తలుపు కం లజనానాలలునాాుతాడా. 

క. 

జ ద OR క్ + ప్ర ర 0 వగ్గయితు ముగ ంళరన సరః 



త్వద్విప తీరనుభవి తారం త్వాంన వికగోతితి మహాచ్చిత , మిత్యర్థ ౩ - చేశ ఇతి, రుజూ 

శ్ఞానాం ఫావవచ నానామజ్వ రేరితి ము నభవతి - తత, శే పాధికా రాచ్చేషత్వస్యా 

అవ, తదాపద మేవ శ్లోక తృయే ణావా!= 

ఘా, ఫు రాధిభాఢశ్ళ యనం మవోధనం 

విబోధ్య సే య స్తుతిగీతిమంగ ఖై ౪, 
అదభదర్శామ ననలీ a భి ధిశయ్య గ a 0 

జహాసి నిదావుని వి శి వారు తె, 3౮ో 
అలీ య్ a 

వ్యా ప్రశేతి, య స్థం మహాధనం బహు గూల్యం చ్రేవ్ణ మిత్యర్గ ౬౪ ని, “మహో 

ధనం మహామూల్యి ఇతి విశ్వః - శయనం శ య్యామధి కూఢస్సకా సుతిః గుంో 

త్క_ర్గ కథనం, గీతి; గానం మంగళం ద ఇష్టదేవతా దేశవచనం, తేసాం ద్వంద్వం 

లై యద్వా సుతయో గీత యాళ్ళ తా ఏవ మంగళాని లోః కరణభూ తెః పురా బిబో 

ధ్యసే వె తాళివైరితి శేషః = పూర్వం విబోధిత్ర ఇత్యగ ఫురి SER ఇతి భూ 

గ అట్ _ సత్యం అద భ్ దర్భాం -హుళణుకాం, ని, “ఆద ఎహుళం బహు క గకాళన ౮ దర 65 ఏళ తోకాం అద భృం బహుళం ఒ 

ఇతి, “అస్ర్ర కుళం కథో దర్భ” ఇతిచామరః, పలీమకృ త్రిమభూ మిం, * జానసదే 

త్యాదినా ఆకృత్రీమా సే జీన్ - ఏలేన దుస్సహస్పర్శత్వము సం, ఆధిశయ్య శయిత్వా 
అధిశీజ్ సాసాం కే తి కగ త్వం, * అయజ్యీక్లి తీత్యయనా దేశః, ఆశివ రమంగ 7” 8 

గి Sl శ. జ a ర్ల 
న నవ్య E ళ tah ( 9 శివారు లె; శోద్దువాశివె ని శివా వారీతకీ aM శోమో నద్యామలక్యు భే షర్రీ 

ద్రాం జహోనీ - ఆక్యేతి శేషః, 

వనా, ఫుళోపసీతం నృప రామణీనుకం 

దిజాతిశేసేణ య బేశదంధసా, 

తదద్య తే వన్య ఫలాశీనః పరం 

పచెతి కార్శ సం యశసా నవం వపుః, నా 
యై ర్ల 

వ జయంతీ-ని 

వ్యా, పుశేతి, హే న్ఫప యడేకత్సుగోవ రి వపుః పురా ద్విజాతి శేపేణ ద్విజ 
తా జ్ నా థీ ఆ 

భుక్త వళ్ళి ప్రేన - అంధ సా అన్నేన, ని, “ఫస్పా. ప్రై! భరమంధ ఒన్న మిత్యమర 8 న 

జే జాతీ_జన నీ యేషాం తే ది(జాతయః-తగు కం, వ్ “జన్మనా జాయతే శూద 

స్పంస్కా ర ర్లి జ ఉచ్యతి ఇతి, “దంతవిస్రాండజాద్విజా” ఇక్యమరః _ రనుణీ 

యస్య భావో రామణీ యకం - మనోహరత్వముపనీతం స్రాసీతం, * నయ తేర్సి ్వ 

క "క ప దో ఇ కరక త్వా తధా నే కాణి క్రొ సృథానకరణ్యాఖ్యయే లాదీ నాహూర్డి పకర ణా) 

మితి వచనాత్, ఆద్య వన్యఫలాశళిన సే తవ రద్వపుః - యళసా సమం పరమతి 

4 
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మాతృం శౌర్శ్యం పరై తి ప్రాప్నోతి ఉభయమపి శీయత ఇత్యర్థః - అత్ర సహో 

కిరలం'కారః-కదు క కం కావ్య ప ప కాశ. భోం “సా సహాగ ిస్సహోర్ట స్య బలా దేశం 

ద్వివాచక” మితి, 

మూ, అనారతం యూ వొణిపీఠలళాయినొ 

వరంజయ చ్రాజళిరన్ర, నృృజూం రజః, 

నిమీదత సౌ చరణొ వనము తే 

మృగ ద్విజాలూనశి ఖేషు బర్లి సామ్, ళం 

వ్యా, ఆనారతమిది, అ నారతీమజ సృం మణీపీఠ ళాయినె మణిమయ వ 

యా చరణా రాజళిర స శ్రఫజొరి నమద్భూపాలమాలిిస్ప జూం రజః పరాగ ఆరంజయత్ - 

తా తే వరణొ వ్భగైర్సి రః తపస్విభిశ్చ ఆలూనళిభేషు భిన్న శేషు = యద్వా 

మృగాణాం డ్విగంతేః ఆలూనశి భషు బ్ సోం కుళానాం౦, ని “బరి! కుక హు 

తౌశయో? రితి విళ్యః - భ నేషు-నిష దతః తీస్టతః, 

అవ, నను సర్వ ప్రాణి పా ధార ణ్యామాపది శా పరిదేవ నే త్యశ్రావా,--- 

మరా, ది్భివన్ని ము జ్ర యదియం దశా తత 

స్పమూలమున్తూలయతీవ మే మనః, 
పళరె రై రపర్యాసికేవీర్యనంపదాం 

పరాభవో౭ప్యుత్సవ వ ఏవ మానినామ్, రేం 

వ్యా, ద్వి ఇతీ, య ద్యారః శాగణాదిళుం దశా ఈద సన? ని, “దళశావరా 

వవస్థాయా? మితి విళ్వః - ద్విమంతో నిమి త్రం యస్య్యాప్పా ద్విమన్నిమి గా శతు త్రుకృశే 

క్యగ్ల రీ = ద్విపో౭_మి లే ఇతి శతృప, ప తకయః, తత స సస్థా సే వతః సమూలఅంని శవ 

వూసూలయలీవో ణా సా టయతీవ చ వికీ త్యాపన్నదుః ఖా యే త్యావా - పరైరితి పరైః 
ళశ్రు'భిరప శ్యానిక అపర్యావరితా అధ్వంనీతౌ వీర్యసంప గ్యేహెం "శేషం మౌని 

వావ. విపదపి ఉత్సవ ఏవ ఆనంద ఏ వేతి _ వెథ్నో వ్రణాగ్ధాంతర న్యాసః 

మొనహోనిర్దుస్సహాన త్వాపదితి భావః - యద్వా-కిం భవత్యా ఏవ అస్థాకమవపి తుల్య 

మే పత్యశ్రావా (పై రితి పగె మ స మౌొనినాం భవళౌం - పరా 

భ వో2_ఫ్యుర్సవఏ వే త్యాత క్షేోం పృకటయలతీ పరాభవము ఖేన 

అవ, తర్హి కిం క ఆహా, 

మూ, నిహాోయ ఫొంటిం నృప ప ఛామ తత్నునః 

ప్రనిద నం ధేహి నధాయ విద్విపామ్, 
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కేన సిద్ధిం మునయో న భూభృ్ళత:, శం 

వ్యా, విహాయేతి, హేన్ఫప శాంలీం శమం విహాయ తత్ప్రసీద్ధం ధామ తేజః 

విద్విపాం వధాయ పునస్సం"భేపిా ఆంగీకురు - వ్ర పీద ప సృసన్నో భవస్రార్థ నాయాం 

లోట్ -నను శ మేన 'కార్యనీ్య్ " కిం ర్ భి శత్యచ్ర హాం వ వ్రాజంతీతి, నిస్సృహోః నిరీ 

ప్పాః మునయః శ త్ఫూకా fh ae స్వెత్య-క మేన కో భవర్ణ నేన సిగ్ధిం ఆభీన్ల సిద్ధిం 

వెయ ఖా్యం చృజంతి, భూభృతస్సు నవృజంతి - క వల్య'కొర్యన గ్రాజకౌక్యం 

శాంతి సాధ్య మిత్యర 1. 

ఆవ, నృపథా మన సా_సిత్యాశంక్య సత్త్వం యక టయితుేమాహా, --- 

ఫురన్పరా ఛామన తాం యళశోధనా 

స్పుదున్నహం ప్రాప్య నికారమిోవృశం, 
—-2 

భఛవాదృ ళా క్చేదధికుర్య తె రతిం 

నిరాశ యా హంతి హితి* మనస్వి టి", లె 
ల 

వ్యా సురస్ఫరఠా ఇతి, కించ ధానమనవతేిం తేజస్వీ సొం+మానవతె"మితి పెళే 

ఆవాంకేెరిణొ?ం స కారం B= ఫురస్సరంతీతి పురస్స్ఫరాః ఆ అగ, 

సరాః * పురోగుతో గను స శిరితి టప ఏ తస్థయః యశో ధ నాః భవాదృశాః - సుదు 

స్పా మతిదుస్సహమూదృళమ క కప, కారం నికౌరం పర'భవం గ్రాస్య రతిం సంతో 

షమధికుర్వ లే స్వీకర్వ తెచ్చే శిరి రి? wee బలి ఖు, మనన్వీలౌ అభిమానితా నిరా 

(యో నతీ వాతా న్స, తేజస్వి స క ళరిణ తస్వన్మ నన్వి ౮" లియా ఇత్యర్థః = ఆత్ర 

పరఠరాక స్సు 3 స్య సనా న భి నే 15 (క్ర సుతవ్యమితి భన? (రుద్భష్య లె ఏ, సనా నస్య్యానంగ నషా సత 

తేరఢేక నిసా కీ ఇత్యాతి నీసదం స గవలి - (సనం నలి ఎగిథ్ వ బని కాళిగా 

త శాప్య స్యా జ Me కలిత మీన మ TR) జ భ్స్రానే స్వరిగ సుత 

బఇత్యాత జేపద౦ం సిద్దం, 

అవ, సత్యపి తసి క ధావునిన తలి రు చిరిత్యత్రాహా,..- 

రి ఆ > క్షా 

అథ శమామేవ నిర _స్తవి క్ర మ్స పర్ఫేషి. సుఖన్య సాధనమ్, 

విహాయలమ్మ పటిలక్షు కాత్ర్యుకిం జటాధరన్పక్' జహుధీిహూపావక మ్, 

వ్యా, ఆకలీ, ఆఫ పమాంతశే = నిర _సవికృమస్సకా చిరాయ చిరకాలేనాపి 

శమాం కూంతిమేన, ని, “కి తికూంల్ స్వః శ మేత్యమర॥, సుఖస్య సాధనం పళ్యేషి 

అ ప క శారు య a ఆవగచ్చతి నిళ్నినోషీత్యర్థ కర్త లక్షీ పతిఆత్షు రాజచివన్నాం? కౌర్ముకం విహో 
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ధరతీతీ ధరః, పచాద్యచ , జటానాం భరో జటాధరో జటిలస్పక--ఇవా వనే పాన 

కం బాహుధి పావకే హోమం కుర్విత్య" అధికరణే కర ర త్వోపచారః, విర క్షస్య 

కిం ధను షే. షేత్యర్థ ౬, శీహరుల్య్యో పౌ ర్భి రతీ ధిర చేళః, 

అవ, ఆథ సమయోల్ల ౦ఘ నాద్చిభేషి - తదపి నకించిదిత్యాహూ, -- 

న నమయపరరతణం తమమం లే నికృఫిప రేషు పరేషు భూంధామ్నః, 

అరిమ హీ విజయార్థి నః శీతీళా విదధణి సోవధి నంధిదూప.ణాసి, 

వ్యా, నసమయేతి, పరషు శత్రుషు . నికృతిః శాఠ్యం పరం సృథానం యేసు 

a తథో క్టీసు - - అపకౌరతర్చ లేషు సక్చు-భూరిగామ్నః నముహౌొజిసః శృతీ కౌర 

మ స్యేత్యగ 8 - లే లవ సమయిః ,తృయోదశ'సంవత్సం"క వనే వత స సమో త్యేవం 

దూపా సంటీత్, ని (పమ యాక్ళవ థాచాగ కౌలసిర్ధాంతసంవిద' ఇత్యమరః-త న్య పరి 

రక్షణం సృలతీమణం న శమం న యు క్షం, ని, “యు శే తమం ళ కీసి తే తిష్విత్య 

వరః, హి యస్తాత్ ప్భంన్యా నో a ఆరిషు విషయే సోపధి 'సక 

పటం యథా తథా-ని, *కపటో2 బై వ్యాజదంభ పథ యశ్ళృద్మ క్రై కైతవి ఇత్యమరః - 

సంధిదూపషణాని విదధరి, “కేన చిచ్వా్యాబేన దోష షమాపాద్య 'నంధిం నిఘటయం కీత్య 

ర్థకక క్త కన స్య పీ విజిగీపోస సర్వథా కార్యసాధనం (సృథానం ఆన్యక్సేమయ పరిరశ్న 

రాదిక మశ క్ స్యేతి భావః, a ౧తేర స శ్రభోలంకౌరః_ఫస్సి తాగావృ త్తం, తల్ల క్షణం 

గు, ఖో, *ఆయుజినయుగ “కోయ కాగ" యుజిబనరో జర గాశ్చ పయత లీల, 

ఆర, గ కనుగమౌ* తీ గాందఫు *ర కముపనంగాదలి, క్త నుస్థమౌశీ గ్యాద వు ర్వ 
మూ, పిధినమయనియా గా ద్ _ప్తింంహోర బిన్హాం 

శిధిలవసుపముగా భే మగ్న మాపత్సి జూూధె 3 

రిప్రులమిర ముదస్యోదీయవా సం దినాశా 

గినక్భత మివ గ చుస్తె సం + న పము భ్యేతు భూ యః, HE 

ఇడి శ్రీ భారవికృతే కిరాతాస్థనీయే మవాకొ న్యే 

అగ్మపదలాంఛ సే పృథమస్ఫర్దః, 

హ్యా, పధితికర్థిరిరర నినిధ ర్షుధా సే పై దై వేచేళ్యమరః.'సమయః కాలః తయో 

ర్నియో గాన్ని యమ నాగ్ధేతోక, తయో రతి క అన? భావః = యద్వా విధేస్స 

మయః = కొల: తస్య ముం గాత్సంబంధాత్ అఆశాధేదు స ఆసత్సయోధిరి చేక్యుప 

సిశసమాసః, డినక్ళతమి పతీ వమ్యమాణానుసారాల్ _ కసీ శ అపత్సయోధథ * మన్నం 
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స థ ము స్స ర్శఖ ల 

నూరోర్షపీ సాయం సాగర మజతి అప రీద్యురున జతిచే త్యాగమః-దీ 8 ప,'తౌొౌపః। 
జ శద వ ఈ 

ఆతపళ్చ త సాాస్సంహా రేణ 'సంకోచెన జిసఃమ ప్రసన్నం శినిలవసుం శిథిలధనం అన్యత్ర, 

శిథిఅరణి 0, ని, *వను గే వజ. గ్నార శే” చనవసు తోయే ధనే మణా”విలి వై జయంతీ= 

శిథిలబలమితి పాక తు ఊభయత్రాపి శిథిలళ కీక మిత్యగ 8, శిథిలవళ మిలీ పా *-వళఅభి 
జట f 

ఇ జాకీ న్ ప్రాయః తథా లోకే సృయో? 8, తద్వశే బవద..? వర్హత ఇత్యాదిః-శిథిలదళమితి 

పాఠ దళా అవస్థా - వః ని మిరమిన కఫుతీమిరం _ ఉదస్య నిరస్య ఉఊదీయమోన 

ముద్యంతం * ఈజ్ ౫ శావితి ధాతో " ఎసరి త గరి శానచ్ -త్వాం దినాదౌ దిన 

కృత మిన లక్స్ భూ యస్ఫవు భ్యతు భజతు * ఆశిషి ల ఏటావితి లోబ్ - 

చమత్కారకారితయా మంగళాచరణరూపతయా చ నరా ంక్య్టళ "కేశ అశ్నీశబ్ద 
గయోగః - యథాహ భగచాక"- భాప్యకౌరః, “మంగ ళొదీని మంగళ మధ్యాని 

| చ శాస్త్రాణి (పథం లె, ఏర పురుష కా ణ్య్యా యుప త్పురుప శౌణి చ 

ఛభవంలి, అాభ్యేతారళ్చ గ (వం జ వూసోోప మేయం జ మౌలినీవృ త్తం అ 

తల్ల తుణన్ను, (ఫో *సనమయణయియు తే మాం మాలినీభేగిలో ౫ ? లి, సగ్షాంత 

త్వాద్వ్భృ త్త భేదః-య థాహ దండీ, | న ప్ో ఎ స్రషృ లై న్ఫుసంధిల్లిః, 

సర్వత్ర, భిన్నవృగ్వాంస రు పేతం లోక రంజకే. మితి, అథ కవిః కావ్యవగ్గ 

నీయా ఖ్యానపూర్వక0 సర్షపరిసమౌా పం కథయలీ, ఇతీతి, ఇతి శః పరిసమా సా, 

భార వికృ'తావితీ క విసానుకథన౦, మహా శకొగ్య ఇతి సన్ లక్నణసంప చైన్యూ 

చీతా, కిం౭తార్లునీ మ ఇలీ కావ్యవరగ్గ నీయయె =; క భనం, రథనుక్సర్తకి సమా బ్రఇతి 

“HB శ స్య శ జ నల నా క nm 1 n భ్రీషః = ఏవము త్రీరత్రాపీ ఫ్ చ 3 అ నా వధికృత్య కృతీ గ్కంథః కణ 

తౌర్టుసీయిః, ఈ శిఘుక్కుంద ఇత్యాదిగా ద్వంద్వా వచ్చ చృత్యేయః- రాభవపాండవీయ 

మితి వత్ త కా శ్రీ నాయక*ః కరాత స్తు తెదుత్క_రాయ ప సృలతిభటతయా 

వర్గితః- యథాప* దండీ, గై, భంళవీర్య ప, తాపానీక వగ గ్గ యిత్యా రిపోరవి, తజ్ఞయా 
న్నాయకోత్క..ర్థ కథనం స ధినోతి ని సతి, అధాయం సంగృహ్య కః కేశా 

మధ్యమపాండవో భగ వత" నారాయణ స్యాంళజ_సస్యోక్క_ర్ట కృతే క్వవర్ల ih 
దివ్యః కిరాతః పునః, శృం గారాదిర సోజ్బ మ్ర, విజయీ వీరః ప వభానోక స్ట్ భలె 

ద్యాని చ వర్ణి తాని బహుళో దివ్యా స లాభః ఫలి మితి, 
. లా 

ఇతి శ్రీపదవాక్య పృమాణ పారావ'రపారీణ 'శ్రీయమహామహోపాధ్యాయ 

కోలాచలమల్లి నాథనూరివిర చి ఆ*యా౦ కర" తార్టునీయ వ్యా ఖ్యాయాం 

ఘంటాపథపమాఖ్యానా ౦ ప్రథమస్ఫర్షః 

rss 



ద్వితీయ సరః, 

గ్ర గ్ర ల శ... ఆవ, జల నితలీమాగ్ల దర్శ సేకృతే సలి కిం జ తీమిత్య తె నా. 

మూ, పఏిహీఅఆాం నీయయా మసన; 

మథ నిశ్చీత్య గిరం గరీయసీ 
ఉపప _త్సీమదూర్లి ల్స్ తొ సోయం 

నృపమూచే వచనం వృకోదరః, ౧ 

fe 

వ్యా, ee అథ వృకోదగోే ఫీముః = ర్రైయుయా ప్రపద్యా యా 

గృహాగమస్యా హీ త్రోప దేశ తౌత లిన ప న్ - విహతొం అభివ పం మిత్యర్థం. 

నిపూర్వస్య దధా తే (టూ సామౌన్యవా చినో యోగ వి శేషప ర్యవసా నాణ్ _మనః 

| ప్రయామభఖివు తాగ్ధరో యోగాస నోహరాం - ని ౪నణద్వయీ నావి గిర్ * (గహ్యత్వ 

ము రక్తం - గిరం - X85 చుసీం సారన లరాం నిశ్చిత్య నృపం యాభధిష్టరం - ఆపప త్రి 

మ యు_క్రియు క్తం-ఊోగ స తాగ్రాయము నా రార్థం వ వచనం, ఊచే* ఉఊోవాక్, * 

క గరి లిట్- ట్రువోవచిరాదేక। గ్రువిశాన్త్యాడి నా గ్వికర్మక త్వం తకథికం చేరి 

నృపస్య కర త్యం-ఆని,కా స వియోగినివృ త్తం, తల్ల క్షణం తు, OA “నివ మే ససజూ 

గురుస్స మే నభ శాలోథ గురుక్వియోగిని” తి, 

ఆగ, కిం తద్వచనం లగాపహా; == 

మూ, యదవోచద నేష్యు హానికి) 

సరిత స్పే ఇనామయెస చముషో, 

అవి వాగధిపన్య దుర్య ధం 
వచనం తద్వివధీత విన్మ యమ్, ర్తి 

వ్యా, యదితి, మానినీ త్న త్ర చ పే పదీ _ సస్నేహమయేన శ్నేవా 

ప చునేణ ఇతక్స్ర కృత వచ నే నుయటద్-చతంపా క్ఞానచముషా ఏలే నా_ప్పభ్వేము కొ౦= 

పరితో౭_ వేశ్య సర్వతో వివిచ్య యద్వచనమవోచశ్ - -య్రువోవచేర్వా లుజ్ వచ-ఉమి 

త్యుమాగమః-వాగ ధిపస్య బృవాస స్ప తేరపి-దుర్భదం వ క్రోమశక్యం ఈ లేపే షేషష్టీయం, 

సకృద్యోగ లకు ణా అ అతో నలోశేత్యాదినా ప పష్టీప్ప తిషేధో నా స్స్ య్ తద్వచనం 

విస్మయం విదధీత సర్వస్యాపీతి శీవః = అథవా భాగ ధిప సాది విస్తర సయం విధధీలేతీ 



సంబంధ, దుర్వచం=కే నాపీతి శేషః రు? నె) ఇమపీ కా సృమళరుణం పీఠం చాను 

బధ్నాతి అతో విస్తయకరం గెనాటిం 'చైతద్వచనమితి తర్పర్యా. 

అవ, విస యకర న్వే హేతుదూహ, -- 

మూ, విషమోవి విగాన్యాలే నయః కృతతీర్ణః పయసామి వాశయః, 

నతు తత్ర విశేషదుగ్గ భస్పదుపన్యన్యతి కృత్యవ ర యః. కి 

వ్యా, విషమ ఇతీ, వివమోపీ గుగో,ధోవీ అన్య తృ దువ ఏ9 వేశోవి-నయో నీతీ 

శాస్రం పయపసపామాశయో ద్రాద ఇవ-కృతతీస ః కృ తా ఖభ్యాసాగ్యుపాయ'స్పక , ని 

“తీర్గ 0 శాస్త్రాథ్వర EN గో ,పాయోపా్య్యాయమం బి, త్రి? ష్వితీ విళ్వః - ఆన్య త, కృత 

గావ తారస్పకా, ని, ge జలానతారే చ వీరి హలాయుధ 8 = కలే 

గృవ్యాతే గృవిశ్య తే చ-కింతు తత్ర నయే జలాశయే చ, సతాద్భళః పురుషః విశేష 

గుర్ల భః అత్య ంతఠదుర్గ భః యఃకృత్యం సంధివి ౫ గృహోడికౌర్యంస్నా శాడిక ంచ )తే స్యవ ws 

సత్సాధు- జేశ కాలాద్య విరుద్ధం యథాత జేక్యేగ్గ థి - అన్యత్ర, గ ర్ల గ్రాకాపాహెణాది 

రహితం యథా తథా ఉప పన్యస్యేతి ఉఊదావారలి, సః “ఉప న్యాస స్తు వాణ్బుఖంి “ఉపో 

దాత ఉ దావారి was యగాశేనచిత్ కృతతీ న్లే పయనీ గంభీరేపి పృవేస్టార 

స్పంతి అరక రస విరళ ౩ - తద్వన్నీ తౌవపీ నిగాధఢమపి తత్త్వం క వ కరి 

బో గ్ధార సృంతి వా తు న నులభ్ధః-ఆత ఇయం పడీ అఆపథితావి సాధు వ_క్టీతీ 

యఃజ్య లే విస్మంయ ఇతి తాత్పర్యా? 1 

అవ, అథ శ్రావ్యా ల్వే సౌతుమాహ, -- 

మూ, పరిణామసుఖే గరీయసి వ్యథ కే౭_సి ౯ వచసి శలేజసామ్, 

అతిపీర్య వతీవ భష జే ఒవహురిల్వీయసి దృశ్య తే గుణాః, ర 

వ్యా, పరిణా మేతి, పరిణామః ఫలకాలః అన్య త పరి” కూ చ, తత్రసుఖే 

పీ లే-ని, శ సం చాథ లీ త్రీమృద ద్ర వ్యే పాప పుజ్యనుఖాదచే'తి సుఖళ్బస్య వి-శేష్యలింగ 

త్వం గరీయనీ గుర్వర్భ ప్ప ప పేపాదెక అర్థభూయిశే ఫే శేవ్వేద-క్షత "జసాం య. 

మీణళ క్రీనాం, కథకే యుస్థోపోడ్నలక త్వాద్భ యంగ శే అన్యత్రా వం తాపాదీి 

దుఃఖజన తే, ఆల్సీయని అల్బాశ్షరే అల్బమా గ్రే చ-ఊ_క్షంచ క జ. 

9 9 య త ర 
బహుళోగుణశ్చే”లి, అసి క" వచసి ద్ఫౌపదీవా కే ఆతివీర్యవతి అత్యంత సానుర్ధ్యవతి 

భీేషజే జుపధ ఇం ని, *భేషగషధ ట్రై మజ్యాసి త్యమరః,-బహురధికో గుణః, మౌన 
వ గ ప్రో బే - త్రాణరాజ్యలా భాదిః, అన్యత్రార్ గ్బబలపో హెదిళ్ళ దృళ్య క _ అతో శ్రావ్యామ స్యా 

వచన మిఖి భావః, 



82 కిరాతాగ్గుసీయే 

ఆవ, 'సత్య మేవం, మహ్యం న రోలే కింక రోమోళ్యత ఆహా, 

మూ, ఇయమిష్టగుణాయ రోచతాం వుచిరాగ్లా భవ లేవీ భారలీ, 

నను వ _క్ష్సనిశేవనిన్స్ఫహో గుణగ్ళ్భహ్యో వచనే విపశ్చితః ౫ 

వ్యా, ఇయమిలి, రుచిరారె పీ తారనంప న్నేతి రుచిహేతూ ? ఇయం భారతీ 
శి © టి 

స్రాపదీ వాక్యం - ఇస గుణళాయ ఆఫ్మకగి కాయ గుణ గ్రాహీ తో ఇత్యగ - భవే 

తుభ్య మపి, * రుచ్యగ్గ" నాం ల్ో సమాణ ఇతి సంప ,కానత్వాచ్ళకురీ _ రోనతాం 

'స్వద తాం భవ తాపినీ య లౌమిత్యర్గః, అలిధ్య సై wes న బలాదపీచ్బాం 

తర్యాదొమధ వగితి భావః-త థాపీస్ప్ర జీ వచసీ కౌ ౪ ఫా తర్రాహ,-ానన్వితి, గుణా 
అజ త జ క్ 5 Vd ఈ చాం గృవ్యో గుణగ్భహ్యోః గుణపత పాతిన ఇత్యగ్గః * పదా సి (రిబావ్యాప తేషు 

“ జా a క స చ వళ 9 చేతి గ హీః క్యన్, విపళ్సితో విద్వాంసః ని, “విద్వాన్సిపళ్సి సవ్య? ఇత్యమరః- 

వదనే విషయే వ కృవిశేషే క్రీ వుంసాడిలక్షగే నిస్బృవో నను నిరాళాః ఖలు 

ఆగ స కగ్గ మేవ కాౌంక్నం౦ న వక్షృ,స్కకర్ణం, బాలాదపీ నుభాషితి మితి వగా 
(han ఇ ఎనో జ ఇ 

గిలి భావః, 

అవ, సం సృతీ స్వయముపాలభ fia 

మూ, చతనృవ్వవి తే వివేకిసీ నృప విద్యాను నియాఢిమాగ శా, 

కథమేత్వ మతిర్విపర్యయం కగిణీ పంకమివావనీదతి, జ 

వ్యా, చతస్పష్వితి, ౫ హె నృప చతస్పష్వుపి విద్యాను అన్వీక్ష క్యాదిషు య ద్వా 

నృపాణాం విద్యాః నృపవిద్యాః, శ్నా శ్లో, “ఆనీ స్వీక్షకీ త తయో వారా దండనితిళ్న శాశ్వతీ, 

విద్యా "హ్యేతాళ్చ్ళత న స్వ ను లోక'సంస్లితిే హాతవ॥, లి కొవుందకః, నియాఢి మాగతా 

చనం. గతా - తశ ఏన వివేకినీ ue సద్వి వేశవతీ యథాహ మనుః, వ్ “ఆన్వీత్న 

క్యాంతు వనం ధరాధగౌ తృయీోి వి తా, ఆగానగా చ వారాయాం దండనీ త్యాం 

నయానయాి 'ితి_రే మతిః కం. కరికే పంకమిన విపర్యయం వై పరీత్యం ఆవి శేకిత్వ 

రూప మేత్య అవసీదతి, నళ్యతీ న యు క్షమిదమితి భావః, 

ఆవ. కింనళ్ళిన్న మిదానీం యే 'నేస్తముపాలభస ఇత్య తౌవా = 

మా, విధురం కీమతళి పరం పరై రవగీతాం గమితే దళామిమాం, 

అవసీవతి యత్సురై రపి త్వయి నంభావితవృ త్రిపొరుషమ్. ౭ 
వ్యా, విధురమితి. త్వయి పె రెళ్ళత్రు, శుఖిః ఇమామోద్భశీం ఆఅవగీతాం గర్శి తాం, 

ని, *'అవగీతం తు నిర్వాటే ముహు రే మేద గర్శి _తిఇతి విక్వః, దకాపుకం స 

ప్రావిలే సతి సురైరపీ సంభావికవృ లి తి బహరాక్ళత ప్ర ప సారం, అథవా నిళ్సీకస ద్భావం 
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పౌరుషం ఫురుషకౌరః, * యువాదిత్వా దణ్బత్యయః అవసీదతి నళ్యతీతియత్ 

అత$ పరం ఆతో2_న్యత్ అధికం వా కిం విధురం కిం కష్టం నకిం చిడిత్యగ 8, నిః 

“విధురం పృత్యవాయే స్యాత్క_ప్టవిళ్లి ప్ట షయోరపీతి వై జయంతీ - ఆ సీతి శేషః, అస్సి 

రృకంతీపర? పుథమపఫురుపో౭_ ప, రాక. శతి భాష్య కౌరః, భవంతీతి 

లటః వూర్వాచార్యాణాం సరా య "ఎరు పాధిక స స్య దుగ్గళా సా -చ శత్రుకృ తేతీ 

మహత్క_ప్టం, తచ్చ ఖా ఇత్యర్యః. 

అవ, అథో పేమ కాల త్వాదియము పే వే త్యాళంక్య నాయము పేమ కౌఅ ఇలి 

సరకుం తదేవ తావచిక ద్వయేన వినిన కి, 

వూ, ద్విహ తాముదయస్సు మేభసా సబ ౯3, 

స మహోనపి ఘతన ఫలన పత్ని) నణః పరవ యః, ౮ 

వ్య ద్విష త"మితి, భూతిముదయమిచ్చ తె _ వ భ్ "క మేధా య'న్య "తేన 

సు మేధ సా సుధియా, * నిత్యమసి చ య్రజా మేధయారిత్యసి చ -గురుర్మప హానపి ఆస్వంత 

తగ ఆత్యంఠతధురంత 8 తయో; ఘృత ఇతి యావల్ -దిష్టవ తాము ద యః లను న సుఖేన 

నృష్య తే తృష్యుతే ఇతి సునుర్ష ఇ సుసహ ఆఉ పేక్ష్య ఇర్య్టర ౭ స్వం కన్న దుర గణ 

ఇతి ఛావః-భెపాయాం శాసీత్యాది నొ ఫ్ యుచ్చృత్యడి శి మవోనపీ ఖలసంప 

నరా! అలసిన ఖః, * (;నిర6తం తది నా ణత్వం = పరితృయో న నుమగ ణః 

నో పేష్య ఇర భారా స ఇతి భావః -న నహ్యుదయ ఇ ఇత్యేవ ఇ వతీశార్యః 

సచక్నయ ఇత్యేపో సీశ్యః - కింతు స్వంత త్వౌస్వంతి త్వా భ్యాను ఫావపీ ప్రోతీకార్యా 

వుపేమ్యే చ భవత ఇక్యరః, 

ఆన, ఏవముభ్గయోర "భే ౫5 తగ న్యోద యుక్ష యయోగ్ల తీముక్వా ఇదానీం 

యుగ పత్చరిత్షయాగ మే గతిమావహా, --- 

మూ, అచి రేణ పరన్య భూయనీం విపరీ తాం విగ ణయ్య చాత నః, 

మేయయు_క్షిము' చేక్షు లే తే కృతీ కురు తే తత్ప్రతి కార మ స్య థా, నా 

వ్యా ఆచి" రణోతి, కృతము సే శేతి కృతి కుల ఇక్యర కక ఇ సాదిభ్య సతి ఇని 

రరోన్రహోక సగ స్యశ, త్రోః క్న్షయనానణ డం శృ్వయయోగ॥ ౧ అచిచేణ ఆకు భావినిం భూయసీం 

దురంతౌం చ తథా ఆత్మనః కయయు కం విపరీతాం చిరభావినీం ఆల్పీయసీం చ విగ 

ఇయ్య విచార్య * అ్యపి అఘుపూర్వాదిత్యియాపళః - ఉపేత్సలే సంధివి గహోదిషు 

ఉదాసినో భవతి * అన్యథా ఊక్షబెపరీత్యే, పరస్య క్నయయుక్వా అలీ యస్యాం 

స్వస్య భూయస్యాం చ సత్యామిత్యర్థః = తత్చ్రతీకారం తస్యాః షతీయయం క్తేః 

ప్రతికౌరం అచిలేణ ఆకు కురు తే-ఏవం తి యదా ళ 'శ్రారభ్యుదయ। స్వస్య వాతి 

ర్ 
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పరితీయః, యథాసాకం, తదా కం న _క్షవ్యమిళ్యర్థః-సద్యః ప్ర స,లీకఠకురుత ఇత్యర్య ల్సిద్ద 

మిత్యనుసం -భీయం. 

అవ త థాప్యుపేకముయామనిష్టమౌచ ఫ్లై, 

మూ, అనుపాలయ Mo పృభుశ_క్లిం డిష తామనీవాయా, 
అపయాంత్యేచిరా నృ న హీభుజాం జనని ర్వ్యాదభయా-దివ శ్రి వశియః, 

వ్యా, ప ఉ డేస్యతీం వరి సాకం ఉదొయోను ఖీ 

మిశ్యగ్గ ః. ఆ-చ్చీనద్యో ర్ను మితి నికల్చాన్నునుభామ-ద్విషతాం ప్ర పృభుళ_కిం ప్రభు 

శ్వాభివృద్ధం-కోళదం దజం తేజః, ని, “నప్కతాపః ప శు భవళ్చ హక కోశదం 

డజి మిళ్యోమరః- -ఆనీహాయా అనుత్సాహేన న Oca నాం మహో 

భుజూం రాజ్ఞాం శ్మియః సంపదో జననిర్వాదభ యాత్ నికృష్ట ప్రరుహోనురాగ సంప్రా ప్ల 

లో కొపవాదభయాది వేతి సాతూ ల్చేేమా-అఆచిరాదపయాంతి అపసరంతీ య గాహ 

కౌమందకః, శ్లో, “స్ర్రీభి వండ ఇవ శ్రీ భిరలసః పరిభూయతి ఇతీ-ఆతః పరాక్ 
నితవ్య మితీ భావః, 

ఆవ, నను పరికీణః కథం సృబలేనాభియాంజీ లేశ్యత్రాహ,--- 

వరా, తమయయు కృమపి న్యభావడిం దధతిం ధామ శివం మ. 

ప్ర ణమంత్యనపాయముత్రితేం ప స తిపచ్చంద్ర, ద మివ ప ప్రజానృషమ్, 

వ్యా, తృయేతి, షయయు క్షమప్ తథా శీఇమపీ సంతం స్వథావజం 'సహజం 

శివం సర్వలో కౌహ్లాదకం భాను మూ త్రం లేజః (పు కొళం చ దధతం బిభ, ళం సమృ 

ద్ధయే అఖివృద్ధ వస 0 ఉగ్గితముద్యు క్త క్షం ఉత్పవామానమితి యావత్ అన్య, ఉశ్థిత 

సనా న స అన పాయమవినా- నం నర్గిమ్మామత్య = న్ఫపం గజా ప లీప 

(దమ వత్యస్థఃంప్ర ప తిపచ్చిస్టేన ద్వితీయా గృవ్యాతే - (పృతిపది 

త స్యాదృళ్య త్వాదిలి- ప, ప,ణమంతి ప పృహ్వీఫావేన వ_గ్గంత వ 

నమస్కు_ర్వంతి, క శకార్యనీజ ర రాక! న్లో, జయం 

సతతోో త్సాహీ దుర్చలోపీ సమశ్నుతి? ఇతి కామేందకః. 

అన, నను స్కభుళ _కళశూన్య స్యా తృావాః కృతో పయుజ్యత ఇక్య తహ, _ 

వరా, ప్రభవః ః ఖలు కోకదండ యో; కితపంచాంగనినిర్ల యోనయ,;, 

న విభేయపబేషు దకు'తాం సియజిం లోక ఇవపాను “రుధ్య తే, ౧౨ 

వ్యా, (ప్రభవ ఇతి, కర ణామారంఖోపాయః పురుష ద్రవ్య'సంపత్ _దేళ కాల 

విభాగః-వినిపాఠ్మప,తీ కౌరః- కార్య నీద్ది శృేతి పంచాం గాని-య థావా కొనుందకః, న్లో, 
ఉహాయాస్సాధనోపాయా విఖానో దేశ కాలయోః, కినజార నై ౨శారన్సః పంచాంగ 

చృందద్ర, ద,౦ డ్వితీయాచం 

లా ర 
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మిష్యతి ఇతి _ పంచా నామంగానాం వినిగ్గయః పంచాంగ వినిర్ల యః, * రద్ధితాన్దై 

త్యాదినా 6% తరపదసమౌసః - కృతః సంచాంగవినిర్ణ యో యస్య స స తథా శ షె 

నయా నీతి ర రత ఇతి యావత్ -కోళ: త రక? స కోనో2_ క్రీ కుట శ్ర ఖడ్గ 

విధా చేజ_గ్థాఘదిర్యయా” రిత్యమరః- దండళ్చతుకంగ సె న్యం, ని, “దండో. క్రీశ. 

నే రాజ్ఞాం హీంసాయాం లగుజే యమే, యాత్రాజ్ఞాయాం "మై పై న్యభేదే ఇతీ వెజ 

యంతీ, తయోః కోగదండయోః సృభుళ క్యా: 10 ' ప్రభవర్యస్తాదిలి సృభవః కౌర 

౫౦, బూదోరవ్-స నయా నీతిః _ విభేయపటేషు కార్యవ స్తుషు, ని, “పదం వ్యవనీత 

శ్రా స నల నంట్రున సు ల్యేమరర? = దత౮ాంవీప చు శక్యము తానా మిత్య్ట[ 4 

లోకః కృష్యాదిప్ప ప వృతో జనః _ నియలిం 'గెవమివ ని, “నియతిర్నియమే డై చె వి 

మితి విశ్వః, అనురుధ్య లే అనుసరతి, ఈ రూధ్ధేస్దెవాదికౌత్ కరి అట్_మం క, 

స్యాపి మాలముత్ఫాహః తన్గూలాయాః పృభుళ “క్రచూలమితి కిము వక్తవ్యం, ఆతస్స 

ఏవా క్యయణీ యః యతో నకం దివం షొం త తామాణస్యావి (పృభోర్నిరు త్సాహస్య 

అధి 
అవ, నను సో తృావా స్యాపస్య్ర సహాయ స్య కథమగ ర గ రిల్వేళ అహ, -- 

మూ, అభినూనవతో వ మనస్వి ః ప్రియమునై వె క పదరూరురుతతః, 
వినిపాతెనివ రగనతుమం మతమాలంబనమౌత్త్మ పొరుషమ్. ౧౩ 

వ్యా, అభఖిమోనవత ఇని, అభినూనవతః మౌనధనస్య - గాయమిష్టం-ఉ్మాద్పైెరు 

న్నతం-పదం నం రాజ్యాదిక మారురుత్నుత 8 ఆరోధఢుమి-చృతః ల్ పు కామస 

మనన్వినో ధీరస్య - ఆక పౌరుషం స్వపురుషకౌర ఏవ-వినిపాతనివ గనక్షమం ఆనర్గ 
జట గ 

ప సృతీకౌరసమర్గ్థం ఆలంబనం సహశౌరిమతం ఇష్టం - యథా కస్య చిత్తుం౫ మాగుగో 

హతః కిం చిత్సతన ప, ప, తిబంధ కమను చరవా సాదిక మాలంబనం తద్వదితి ధ్వనిః = కీం 

పౌరుహోద నై ఫ్రస్సహో యెళ్ళూ రాణా మితి భొవకః, 

ఆవ, పౌరుపానంగీకా నే దోషమౌావా,_= 

దూ, విపదో౭_భిభవంత్యవి క కము వ 2 పేతమాయటిః, 

సనియతా లఘుతోొ నిరాయ పేర గరీయాన్నపదం నపశ నీయః, 

వ్యా, విపద షరి, ఆవిక్కమం పౌయుషహీ “0, విపదః ఆభిభవంతి తిరస్కు._ 

రృంతి-ఆపదుేో పేతం విపన్నం ఆయలిః ఉ తరకౌలః, ని, “ఉత్తరః కౌల ఆయమలతి! 

రిత్యమరః-రహ యతి త్యజతి - నిరాయ తే రాయతిర హిత స్య ఆసన్న క్షయ కే స్యేత్యర్థః జ 

అఘుతా ఆగారవం నియతా అవశ్యం భావినీ-నక శ్చిదేనమౌ గి, యత ఇత్యగ్గః - pe 

యాజ అఘీయా కన ప ప్రి యః రగాజల నః పదమాస్పడం న భవతి-యద్వో న్ఫ చేసి 

పదచ్చేదః జే తస్యాత్ పౌరుప.౦ క ర్రవ్యమే వేత్యర్థః_అత్ర, పూర్వస్య ఆవి క రృవుత్వాజీ 
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రు తేరో గ్రరం విపచాదికం స పతి కౌారణత్వాత్కా_రణమాలాభో2._అంకౌరః-తథాచ 
నూ తం - పూర్వపూర్వస్యో త్త ర శరో త్తరే హీతు కే కారణమా లేరి, 

అవ, ఫలితమావా,---- 

మూ, తేదలం ప వ ప్ర తిపకు మున్న లేరవల బ్య వ్యవ సాయవంధ్య తామ్, 
వపు. పరాక్ర నాక మహం న విపా చేన ననుం నమృద్ధయః. 

వ్యా, ఠదితీ, త శ్రనౌడుపేపేయాం దోమసంభ వాదిక్యగ ః అ ఉన్న శేరభ్యుడ 

యాస స నృతీపక్షమంకరాయం వ్యవ సా యఏవంధ్య శాం ఉద్యోగశూన్యతాం ఆవలంబ్య 

ఏఅ౦ " ఉద్యోగయూన్య తావలం? నే నాలవిళ్యడ : = అలం ఖిలో(ః ప లి వేధన: 3 

ప్ర్రాచాం తి క్యా ల్ఫోతస్ట' చు - తస్య ల్య చా దేశః ఎ తథాకీా. -- పరాగ మః 

ఆ? యః కౌరణం wt ea "భా స న సంపదః విషూదేన సమం 

అనుత్సాహేన సవా _ న నివసంలి. -పౌరువ సా ధ్యా భృంపదో ఇ నానుత్చొహ సా థ్వ్యాః.. 

ఉభతోాస్టనోక సాననం థారిరు. ః జ నధ "ణా కార్య కారణసమగ్గ నరాపో2.. 

గంతఠర న్యాసః, 

= ఆవ నను సమయః సృతీత్యు తే కిం వే” సేత్యత్రాహ,-- 

మూ, అథ చేనవధిః ప ప్రలీత్య లే కథవమావిపష్కృతజిప్యవృ త్తినా, 

ధృత రాష్ట్ర సుశే సుత్యజాశ్చిగ మాసాాచ్య నేం ద నంపదః, 

వ్యా, అభేరి, ఆథావధిః కొౌఆః- ప పృతీత్య తే చేత్, ని అపి స్వకపా నే 

స్యాత్సీమ్ని కాలే ఖలే2_పి చేతి విశ్వః - అనిష్కల్భత బిస్యవృ నా సృకటిక్ళతకపట 

వ్యవహా రేణ ధృతరాష్ట్ర సులేన దుర్యోధథ నన నరేం దృసంపదీ రాజసంపదః-నశేం జే 

వివా పదచ్చేదః _ చిరం చతుర్దశ వగ్గాణి ఆస్వాద్య అనుభూయ కథం సుత్యజాః అ 

జ్ఞా తాస్వాదేన తేన పళ్చాదపీ సంపదో యుద్ధ క్లేకం వినా న త్యక్వ్యుంత ఏవేత్యవధి 

ప్రృతీతణం వ్యర్థ మిత్యేగ్గ 8, 

ఆవ, అథ యది డైవవశాత్ స్వయమేవ దుగ్యోధనస్పంపదో దాస్యతి త థాపి 

తత్క._థం రోచయేమహీ త్యావా, __ 

మూ, ద్విషతా విహితం త్వ మాధవా యది లభా ఫునరాత్మ్య నఃపవమ్, 

జననాథ తవానుజన నాం కృత మావిష్కృతపాౌరు మైచ్ళతై క, 

వ్యా, ద్వివ లేతి, అథవా ద్విషతా దుక గధ సేన-విపితం ప డృత్యక్సితమిత్య గ్గ z= 

ఆక నః పదం రాజ్యం-ఫునరపి లతల లప్ప రిలే యది * లభేః కరణి ఉక్ 

జన నాథ-తవానుజన్మ నాం ఆనుజా నాం - ఆవిష్కృత పారు షః చక టితప రాక 

మెః భువైః కృతం అలంంలం ర గృకంచిక్పాధ్య మర్యం లా, దానాద్రాగయో 



రి గి మతా మేవ స్వాతం తే వి ఆన ద్భుజనైమృ ల్యార్ - క విజతమితి శాస్త్రాల్ 

మ రేరై వ రాజ్యం శ్రహ్యమితి భావః - కృతమితి ప,తీషే ధార్థమవ్యయం చోడిషు 
పక్యతే కృతమితి ని వారణని పే ధయో8౭రి గణవ్యాఖ్యా శభ? రితి ౫మ్యమాన సాధన 

శీ యా యాపేక్షయా కరణత్యా తృతీయా. ళ్ కం చ న్యాసోదో్య లేం “న "కేవలం ప్రయ 

మాణైవ క్రియా నిమిర్తం కారక భావస్య, 'ఆఫితు గమ్యమా నాపీ లీ. 

టై... నను సౌమ్నైవ కౌర్యని నిగ్గ" కం నూ బేణంయగావా మసుః, నం “సామ్నా 

దానేన ఛేదన సనుసె స్పెరథ వా పృథక్, విజీగుం సుయ శే శార్రీక్లా న యుర్గోన కరాచి 

సి'తి_కత్కిమా గ టా శేశ్యాళంశ్యాహా, లా 

మూ, మదిసి క్షము'ఖై ౮ ఏ స్రగొధిపః కరిభిర్వ ( ర్రయ వే నయం వా GE 

లఘయళ ఖలు ee జగన్న మహోనిచ్చతి భానిమన్యత:. 

వ్యా, వుదేతి, మృ 'గాధిపః సింపహః-మదనీ కముఖే & మదవ్నీ భిరిత్యగ ౩-'స్వయం 

న్వీనెవ హో, కరిఖరచె ర రతే వ నిం కరోతి - నె లేవ జీవగీతరః ఈ 
a. 6... (౧౬... న్ బ్ మెటా లి 

పరాదికా ద్వృృతే ర్ల ట్, ఇెవాదికన్య తు అణావకర్శ కొచ్చి తవత్క గృకా 

దితి పరస్తెపద నియమాడితీ-త ఛాహీ- తేజసా సృభావేణ, ని, “తేనోబలే ప ప భావే 
చ జ్యోతిష్యుర్చిషి 'శేతి సితి వె జయంతీ-జగ క్ స జా లఘూకుర్వ౯ pone 

శే, మవో ఫుకుషః-అన్యతో2న్యస్యాత్చురు పాత్ _భూరీం వృద్ధిం శేచ్చతి ఖలు-న 

పీ లెజన్వీనః పరాయ త్త వృ త్రిత్వం యు గం_మనువచనం తు ఆశూర విషయ మిత్యభి 

సాయః - విశేషేణ సామాన్య సమర్శనరూపో2_ గ్ధాంతర న్యాసః, 
టో Pp ® 

అవ, నను యుద్ధాత్సా శ్రీ క్రో అత్మ లాభః ఉపాయాంతరైస్తు న తఛత్యా 

శం క్యోహ, 

మూ, అభిమానధనన్య గత్వనై రసుభిస్థాన్ను యశ శక్సిచీవతః, 

అచిరాంశువిలాస చంచలా నను లన్నీ క ఫలమానువంగికమ్, 

వ్యా, ఆభిమా నేతి. అభిమానః వె వై రనిర్యాతన మేవ ధనం యస్య వై రనిర్యాతన 

మాత శ్రనిస్థ న్యేత్యర్థః-ఆతవీవ గత్వగై 8 గమనశీలై ॥ త 5, గత్వర శ్చేతి క్వరబంతోని 

పాతః-అసుిః ప్రాతః కరణె 8, ని, “*పుంని భూమ్న్య్యసవః ప్రాణా” ఇత్యమరః_ అత 

సీరం ఈ బ్లాజిఘన్సున రితి గ్సు్నషుప్ప ప త్యయః-యళ; చి-వీపతః చేతుం సంగ హీతు 

మిచ్చతః ఎ చహోతేసి సృన్నంతాచ్చత్శ్ళ ప్ప )పృత్యయః - అచిరం అంగవో యస్యాస్సా అచి 

రాంశు ర్విద్యూత్ తస్యాః విలాసః స్ఫురణం తద్వచ్చంచలా, కణి కేశ్యర్థః _ లన్నీ 

సృంపణ్ -అనువం గాదాగతం ఆతం 1 ఆన్వాచయశిష్టం ఫలం న. ప్రస 

క, అనుషంగ క ప్రయోజ శమ స్యానుషంగికం- గృయోజనమితీఠ ప్ల - ఇతివ కం 

యు కం తత ఆగత ఇత్యధి కాగే ఠక్ ఠ ఇన్యతర విధాయక ప్రాతిన్విక కూత భా వాల్. ఖ 



88 కిరాతార్టునీ యే 

ప్రయోజనం కీల - మొనశ్రాణజం యళ ఏవ ముఖ్యం ఫలం, అభ్యుచ్చయ స్త అశ్నీరితీ 
అగ లి 

మాని నాం మానఏవ ళాఘ్య వి; - అశ్రా స్టీర ప్రాణత్యాగేన సిరయకో సృ కౌరాఖ్ 

ధథాౌగాత్ న్యూ నే నాధిక వినిమయా'ఖ్యః పరివృ త్తే రులంకౌరః._ఊ క్షం చ కొవ్య 

సృకౌశే, న్లో, “పరివృ తీర్వినిమయో యో౭_గ్థా నాం స్యాత్సమాసమెిరితీ, 

అవ, నన్వల్పస్య మానస్య హేతోః కథం ప్రాణత్యాగళ్ళక్యతే క గ్భుం, యతో 

జీవకా నరో భదృళతాని పశ్యేదిత్యాళంక్యావా, -- 

మూ జలితం న హిరణ్య రేతనం చయ సూాస్క_ందనతి భన్మనాం జనః, 
“4 అర్య వ్ ఇ అభిభూతిఛభయాదసూ నత సుఖము స న ధామ మానినః, 

వ్యాం జ్వలితమితి, జనో భస నాం చయమాస్క_ందతీ పాదాదినా ఆక్రామతి 

అదావాక త్వాదితి భావః - జ్వలితం జ్వలంతం - కర్తరి కః మతీబ్యు త్యాది నూ 

చకారాగ్య గ్రమాగనాగత్నం - హీరణ్యం శేతో యస్య తం హీరణ్య రేత నం అగ్నిం 

నాస్కందతి - దాహక త్వాదితి భావః - ఆతో హేీతోగరానీనః అభిభూ తీభయా 

త్చాాణలో భేన తేజస్త్యాగే పరిభవో భవిష్యతీతి భయాత్ _- అనూ నేవ సుఖమకి షం 

ఉస్బ్భంతి త్యజంతి ధామ తేజస్సు నోస్టృంతి మొనహోనిక రాజ్టవ నాత్స ఏ తేజసా మరణ 

మేవ వర మిత్యర్థః,-పూర్వతరశ్ల కవద గ్ధాంతర న్యాసో౭_లం కౌరః, 
he 1 

ఆవ, అథవా కిమ తీ, చృుయోజనచింతయా కింతు తేజస్వి నా మేష, స్వభావ 

మూ, కిమవేక్యు ఫలం పయోధ రా౯ ధ్వనతః ప్రాగ్గయ తే మృగాధిపః, 
పశృతిః ఖలు సా మహీయస స్పృహ తే నాన్యనమున్నతిం యయా, 

వ్వా. కిమిలీ, మృగాధిపన్సీంహాః, కిం ఫం సృయోజనం ఆ పేష్య-ధ్వనతః 

గర్జతః ధరంతీతి ధరాః.పచాద్య చ్ -భయసాం ధరాః పయోధరాః-తా౯ మేఘా౯ 

తారయ లే అభియాతీ, ని, “యాజ్ఞాయా మభిధానే చ ప్రార నాకథ్య లేబు-భె "రితి 
థి 

ఉ 

చు గ 6 "శీ్రభఃలయ ద్వా అవరుణగ్ధీత్యస్థృః లొ ఆగ్గయ తే ఇరివేదః ప్రాస్యాల్ యాన్టావరో 

ధయో రిిత్యభి ధానాత్ ప్రా అవరోభేన, ప్రాఇతి తృతీయాంతం, అకారాంతస్య | 

శబస్య “ఆతోధానో” ర8ిత్యత్య ఆతి ఇతి యోగవిభాగా దకారలోపః, మహీ 
A) 

యసో మవా త్రరస్వ సా చుకృతిః ఖలం యయా పృకృత్యా అన్యసమున్నతీం పర 

వృద్ధిం న సహా లే-మహతః పరభ ౦జన మేవ పురుషాగ్గ ఇత్యర్థః -పూర్వవదఅం కౌరః, 

ఆవ, ఉ క్షం పృయోజనం నిగమయలి- ఉ కార్ధోపసంహరణం నిగమః,-- 

మూ, కురు తన తిమేవ విక మే నృప నిభూయ తమః ప, మాదజమ్, 

ధువ మేతద వేపి విద్విపాం త్యదను త్సాహవాతా విప తయ$;, 
1) వర్రీ) 



వ్యా, కుర్వితీ, "'హేన్ఫప-త త్తస్తాత్ _ఉ క్షరీత్యా పరాక్రృమావసర త్వాద్ధతోః 

ని “'యరత్త ద్యత స నతో హేతాి విత్యనురః, ప్ర ప మాదజం ఆ ధవజం తమో త 

నిస్ధాయ నిరస స్య వకమే పౌరుష ఏవ మతిం కర బుగిం విడ జ విక్రమ మేవాంగీ 

కరు, నతూపాయారకరమిక్యర్థ,-నచలి కృమవై ఫల్య* ౦ కౌ కాళ్య శారా... స్రువ 

మితి, విద్విపాం, శ శృత్ఫూణాం ye త్రయః ఆపద; త్వదనుత్సాహహతౌః తవ అను 

తా హీచావ్యవసాయేస పా తౌ; (౮ లః భవద నుద్యోగధ్వంనీ తా ఇత్యగ ః 

న ప్రాగేవ విప రన్నితి sl 'శ్వేతత్ - భువ నిశితం-ఆ వేహి విది, “8 0 క ఇల్య we లం స స 

ని, భ్రునం నిత్య నిశ్చి శాశ్వతః, 

అవ న చ నః పరాజయళంకౌా "కా ల్యే త్యాహ,---- 

మూ, కనా ల న్నతుర సోయనిథీసిపా యతిః, 

ప్ర పాత రణే తవానుజూ౯ ద్విషతాం గ్ర శృతమన్యు | తేజనః, 

వ్యా, ద్విర దానితి, దిగ్వి ఖాని తాకా డితు సృఖ్య్యాతౌక ఆయతః ఆగ చృతః * 

ఆజ్బూర్వా దిక్టాతో శృతృప్రృత్యయః, చతురో ద్విర దాక దిగ్గజానివ - తథా ఉ క్ర 

విసవణా౯ చేశురస్తోయనిధీసీవ - రణే ఆయత; దిగ్విథావితాక- 7తమన్యు తేజసః 

ఇం దృవి క, మాకా చతుర సవ అనుజాక" ద్విషతాం మ భ్య క8స్కస పాత సోఢుం 

కట్నయమ్యగ్థ, * కకిలిం న్చేతి శక్యా కిడ్ -అనో నిళ ఛంకంస్కృవ గ స్వేతి భావః, 

ఆవ, ఆశీర్వాద వ్యాజేన ఫలితమాహా , = 

మూ, జ్వులత_న్తవ జాత వేదన న్పతతం వై రికృతన్య చేతసి, 

విదధాతు శమం కివేతరా రిపు రారీవయనాంబునంతతిః, ౨౮ 

వ్యా, జ్వలత ఇతి, తవ చేతనీ సతతం సదా జ్యలతో దిహ్యమానస్య వె రికృతస్య 

రిపునిమి త్రక స్య - జాత వేదసః - క్రో ధా గ్నోరిత్యర్థః =-శివేతరా అళివా - అముంగళా 

వై  ధవ్యదుఃఖజన్య త్వాగితీ భావః - రిపు నారీనయ నాంబుసంతతిః - వై రివనితాప్ర, 

పృవావహః = శమం శాంతిం - విదధాతు - చె వై రిజనితస్య క్రొ క్రో స్య వై వై రివధనుంకశే 

శాంత్యసంభవాదవళ్యం తద్వథ _స్వ్వయా కర్తవ్య ఇతి భావః-అి త, కొధస్య విప, 

యస్య నిగర జీన విషయిణో జాతి వేదస ఏవోపనిబంధ నాదలీళయో శీరలంశారః = 

తదు క్త౦, నం “నిష 3 స్యానుసా దా నాద్విషయ్య్యూపని బధ్య తే, యత్ర సాతిశయో క్రి 

స్స్యాత్కవిప్రాథో _జీవితే”తీ - తగ్రాపి క్రోధ స్య జాత వేదసో భదేఒప్య భేదాధ్యవ 

సాయాల్ భేదే అభేద యాపా - తత ఏవాంబునిర్వాప్యతోో క్రిళ్ళ ఘట తే.ఠథాచ = 

యశాంబు నేకే నాగ్ని స్ఫమ్యకొ శామ్యతి తథా ళత్రువధేన క్రోధ ఇత్యాసన్యుం గమ్య తే; 



40 కిరాతార్లునీయే 

అవ, యుధిస్టిర ఇమాం. ర్ల క్ట కిము"కౌర్తీ వ దిత్యత | ఆహా 1 

మూ, ఇతి దర్శితవి క్రి కథ సుతం మరుతః కోపపరీతమాననం, 

ఉపసాంత్వయతుం మహీపతి రి వివ దుష్టమివోపచ క్ మః 

వ్యా ఇతీతి, ఇత్యు క్తరీత్యా దర్శి తా వకటితా 'వి క్రియా కం కారో 

వె గారం భాత కో యేన తం - కోపపరీతమానసం ౨ కోపాశ్వాంతచ త్తం-ఇదం విశేషణ 

ద్వయం ద్విర దేపి యోజ్యం = మరుతః వాయోస్సుతం ఫీముం _- మహీ పతిర్యుధిప్టిర 8 - 

దుష్టం ద్విరదమివ - ఏతేనాస్య భీమ్య శౌర్య మేవ నబుద్ధి ర _సీతి గమ్యతే - ఉప 

సాంత్వయితుం అను నేతుం-ఆపచ శ్ మే సృవ్య త్త * ప్రాపాభ్యాం గమర్భభ్యా 

మిత్యాక నేపదం - రాకా భావ్యుప వ పేక్షయా కథంచిదవశో జనళ్ళనై 

శనిః న్వరదవద్వశీక ర: [యో నతు త్యాజ్య ఇతి భావః, 

అవ, పృథమం తౌవల సత్యా తీ, తిఖిః పృసాద వతి, 

మరా, అపవర్టితవిప్త 'వేశుచా పహ హృదయ గా హీణి మంగ ళాస్ప దే, 

విమలా తెవ విస్తర గిరాం మతి రాదర్శ ఇవాభిదృశ్య తే, ౨౬ 

వ్యా, అపవర్షి లేతి, విస వః (సృమాణబాభ అన్య లి, బావ్యామల సం కృమః వ 

సోపవర్తత్" యస్య తనీ ౯ ఆపవర్ణితి న్ని ప త్య క్తవ్యత్యాసే త్య కెకలంకే చెత్యర్థః- 

శవా శు చిళ్ళబసాష్ట్రవం క తెద్యతీ- ఆతి ఏవ హృదయ గ్రాపిాణి మనోహా'రె= 

మంగ ళెస్పదె, ఏక లె, హీతార్థ స్తితీపొదక త్వాదన్య త్ర మంగ ళవస్తుత్వాచ్చ శయ 

స్క, భ్ కరే చనం చందనం హేమ మృదంగం దర్పణం మణిం, గురుముగ్నిం 

త థొ నూర్యం రాల! పే త్సదా బుథి ఇతి ఫురాణవఏపనాత్ తవ గిరాం వి సి 

వౌప్ప పంచ స స థ నేవావళబ ఇతి ఘా స సల పేధాత్ బు "దోర బత్యపీ. ; ఆత సవ 

ని, “విస్తారో వ్య హాగే వ్యాన స్పతు శబ్దన్ట వి విసరి ఇత్యమరః, పుతి _సవ్రద్చుసి- 

ఆద" ర్శే దర్పణ ల ని, *దర్భణీ ముకురాదరా ఎ” విత్యమరః. “విమలా విళశదా అభద్భ 

శ్య తే_చాగ ప్రో ద్యాదెవ మతి వ. పం త్త స్యేత్యర్థ ౬, 

అవ, అథ యుగే నావా, - 

మూ, స్ఫుటతౌ న పడై రపాకృతానచ న స్వీకృతమర్ధ గార వమ్, 
ర చితా పృథగ్య లా గిరాం న చ సామిర్థ ప్రమ పోహితం క్వచిత్ ( 

వ్యా, స్ఫుట లేతి-ఉపప తరలి చ పైైః నుప్రిజంతళ కంక విశ దాగ్గ 

తా. నాపాక్ళతా నళ్యక్తా _ తన స్య గారనం భూయ స్వం ఆగ గౌరవం చ =నన 

స్వీక్భతం జా స్వీళ్ళత మే చేళ్యర్థః = = వైళద్య ప్ర సక్తార్ధగార వాఖావసవ ర్త నార్థం న్ 



దిగి ఫ్రీ య స్స గః, 41] 

ద్వయం, సంభావ్యనిషేధనివ గ్ర నే ద్వౌ స తీషేధావితీ వానునః - గిరాం పదానాం 

అవాంతరవాక్యానాం చ పృథగర్థతా ్ లిన్నార్గ తా అఫునరుక్తార్ధ ₹ తేతి యావత్ -రచితా 

కృతా - తథా క్యచిదపి సామగ్ల రకం గరామస్యోన్య సాకాందుక్వం చ _ నాపోహితం 

నవరి ర్జితేం, అన్యథా దళ దాడిమాడీళ గవ దేక వాక్య తా న లం థర ల కళ 

చేకం వాక్యం సా సేతుం చేద్విభా గే స్యాదితి- నన్వసగ్ "ర వమిత్య త్ర, త్ర కథం షష్టీ 

సమాసః - వూరణగుణేత్యాదినా సృ సృతిపేధార్ _నె ష దోమః - యే జక్షాదయళ్ళచ్దాః 

గుణే గుణిని చ వర్తంతే - త టస్య శుక్ష 8, శుక్షః పట ఇతి చ-లేపామేవాత్ర, 
నిషేధాల్ _ యీ ఫునస్పదా గుణమా [త వచనాః యథా గౌరవం, ప్రాధాన్యం రసో 

గంధస్స్పర్శ ఇత్యేకమాదయ చే పేధాత్ - కంస గు గై షీ సమస స్యత 

ఇది వం నాద్బహుళ మభఖియు కరు 

దౌ తు భామ్యకెగవచ నాదసమొసః - అతఏవాహ వామనః, “ప త్రీ ఫీ తీమాదిషు గుణ 

వచ నే సేలి, 

మూ, ఉపప త్తి రుదాహృ తా బబభాదనునూ నేన న చాగమ;ః తీతు, 

ఇదమిదృ గనీదృ గాశయః వ్రనభం వ కుముప క్ర మేత కః, ౨౮ 

వ్యా, ఉపప గ్రీరితి కించ బలాత్ నాం నం. క్ కర్మ ణి పంచమి 

ఉపప_ిర్యు ఃః ఉఆచావా త” ప పరఠ%కృమ పత ఏన (వ యానితి యు 3 కేక్యర్థ $= 

ఈ చితం చైతన హావీర స్యేతి భాలః తథా ఆనుమూ సేన యుక్వ్యో ఆగమం ళా స్తం వ 

న తృశో స హతః నఖండిక కహ 69 జాగ కన క ఈ - అన్యథా తద్వి 

గోధాదనుమానన గ్రవౌద్రుమాణ్య పృజం గాదితీ ఖభెకః, అదనం ముక యం క 

మిదం వచనం._ఆవిద(మాన ఈద? గాళ.చుః ఇతరం కత యూూాాభిపాయో చనం సో 

2-_నీదృ గాళయః, ఆధ ళళ్ళంద ఈత ఇత్యచర। pe ప్రసభం ల 

న క్తుముప శ మేత-న క్రోఫ్రీ పత్యగ్థ ౩, ఇర్ధం వ గుముప క్రం చోవ నా క వకాతు దూరా 

పూస కతి భావః శేచిదేకచ్లోక క త్ర er సంచాపరత్వే సావి యోజయంతి - తదసత్ 

ఫో ప చేశ మా తే | తత్సిర స్యాతివత్సల'స నే మత్స్రి;:: ఇవ మహాపీరే ఛ్రాతకి 

విషయే సక్వానిర్ల భబూలభూత నిందా తౌత్పర్యక'ల్స నానౌ'చిత్యాడితీ, 

ఆవ, యది సాధూ రం తక త'ఛవ €౬ సు తామి త్యాళం క్యాహా, _.. 

మూ, అపిత్చి ప్తతయా క మే హృదయం నిర్గ య మేవ ధావతి, 

అవసాయయితుం శవా ఆస్సుఖం య విభేయేు వికేషనంపదః., 

వ్యా, అవితృ సతయీతి, తథాపి త్వయా సమ్యజ్నిర్ట్ ₹ 'లేం_పి_ మే వాదయం-ఆవి 

సమె దగ్శనాన్న షు క నగ స్ ్రమిత్యా 

తృ ప్రతయా ఆసంతుష్రతయా-ఆద్యాపి సంశయగ త ల్వే నేత్యర్థ 8-నిర్ణ య మేవ ధావతి 

0 
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ఆచనసరతి ఆఅపేక్షత ఇడి యారత్ - అవా నిగ యు స్యాశుద భమాదిసీ భావః - నిర్గ 

మానుదయే హేకుమోవా....అజేతి, విభేయేషు సంధివి గో హోదిక గవ్యాశగషు యా 

విశేవసంపదః ఆవాంతర భేదభూమానః తాః సుఖం ఆశేశేన, అవ సొ యయితుం 

ఫురు పాణ గనుకా శ్యేన స్వస్వరూపం స్వయ మేవ శీఘ్రం (ప్ర, త్యౌాయయితు 

చ 4 న్ . ? మిత్యర్థః అస్య ర్ల సంతాదణీ కర్యక కొ సు ముక ణేగ ణా దినూ త్ర స్యాయం 

విషయ; - శమంతి ఇతి శ్నమౌాః పచాద్యచ్ శకః న భవంతి, ని, “శమం శక్తే 

కి, తే శ షి(త్యమరః - యద్వా సుఖం య థాత థా ఫపుళుమె.ః వి శేషసంపదో2_వ 

సాయయితుం నక్షమాః నళ క్యౌః క్షమ్యంత ఇతి తమా: కర్శణి,-మిద్భి దాదిభ్యోజ్ 1 

చన 9 అ గ్రా జ విభఛేయమా త ల్రేస్య సుగమ త్వేపి తద్వి శేసాణాం నె EY దాహుక్యాచ్చ గు యత్యా 

దచ్యాి నిర్ణయా కాం కేతీ తాత ్పర్యాగ్గః ఆ ఆత్ర, నిర్ణయధావనం పృత్యు త్తరవాక్యా 

ర్ధస్య హోరు ల్యే ాభిధా కార్వాశ్యార న. శావ్యలింగమళం కార? తదు క కం, 

ర్ హేగోర్వాక్యపదాగ తే శావ్యలింగ ము దావ్భాతి మితి, 
ళు 

ఆన, ఆను విశే హన ధారణనుంత శే? వ ప వృ తీరిత్యాళ ౦ కస్థవా,---- 

మూ, నహాసా విదదీత న క్రియానవి వేకః పరమాపదాం పదమ్, 

వృణే ప టా విమృశగ్థ3- ణం గుణలున్దాన్స పయ మేవ నంపదః, 

వ్యా, సహాసేతి, క శ్రయత ఇతీ కి శ్రీయా కార్యం - తాం సహసా అవిమృ క్యే 

త్య 1, సహ టే త్యాకని,-కౌవినుర్భ యోరితీ ఫ్ర క్యాఖ్యాే, స్వరాదిపాళాద వ్యయత్వం, 

న విదధీత-కుతః* అవి వేకః ఆవిమృశ్య కౌరిత్వ౦-పరమత్యంతం-ఆపదాం పదం స్దానం 

విప క కారణమిత్య: ౩ - వ్యతి రేకేశో కము మన్యు కానా; వృణత ఇతి గుణ 

లుగా సణగృభ్న కీ ఇతి స్వయంవరణ -మ్రీాంత్రూ _క్రి=సంపదః శ్రియః విమృళ్య కరోతీతి 

విన్ఫశళ్యకౌరీ ఈ ఉపపదమలీజితి సమాసః - తం స్వయ మేవ వృణే భజంతే హీ 

వృబ్బంభ కా వితి ధాతుః, త స్మాద్విమృ పై సవ ప్రవ _క్రితవ్యమిత్యర్థ 8, ఆక్క సవాసా 

విధాననిపే ధ అద్ధవిమృళ్య కారిత్వరూప కారణస్యాపద్రూ, పవ్యతి రేక కా ర్యేణ సపర నో 

చై ్వథనె ఫ్రగొ గ్ధాంతర న్యాసః-ద్వితీయా స్టే చ సఏవ సాధనే బ్రతి శ్రే జే యక్, 

అవ. నను సావానీక స్యాపి ఫలని్ధి రత ఏన తత్కిం వివేకేచేత్యశ్రావా,.. 

మూ, అభివర్షతి యోనుపాలయః విధిబీజాని వి వేక వారిణా, 
న సదా ఫలశాలిసీం క్రియాం శరదం లోకత్తవాధితిష్టతి. 3౧ 

ఆఫీరీ, యః పుమౌ౯--విధీయంత ఇతి విధయః కృత్యవర్రాస్తాని బీజూనీ చేత్యుప 

మితసమాసః - శరదం లోక ఇవేతి వాక్యగతోపమానుసారాత్. = తాని విధివీజూని 

1 అత్ర, పక్నే౭=_వసాయయితునుత్య త్ర, స్వార్లే ణీజితి బోధ్యం, 



విశేకో వారీవ లేన - వివేక వారిణాొ పూర్వవత్సమాసః-అనుపాలయక్ ప్ర, తీక్షమాణ 

స్స రతున్నఖివర్ష తి సించతి - స పుమాక - ఫలం సాధననిషా ఏడ్యోక ః సస్యం చ, 

నిం “సస్యే ఊాకతుకృ శే ఫలి మిత్యుభయత్రా హ్యమర ఎ తచ్చాలినీం (క pn కర్త వ 

లోకో జనః, ని, “లోక స్తు భువ నే జని” ఇత్యమరః-ళర ద మివ సదా తఫితిస్టతి సదా 

కి యా ఫలం ప్రాప్నో త్యేవ = నె క దాచిద్వ్య్యఖిచరతీత్యర్థి 86 సావానికస్య ఖతినిద్ది 
Wy 
కాక తాళీయ' - విజేకినసు నియ తేలి భావః_ఆ తి శీ, ఫలశ 7 నేన సస్య హౌతుక్ళతయో 

రర్థియోర భి దాధ్యవ సాయార్. శేషమూలాతీశథయోం క - 'కదనుగృహీళె" చోప మే 

త్యనుసం ధేయహమ్, 

ఆవ, నియతౌ వి'వేకినః ఫలనిగ్ధిరిత్యు క్షం-సం ప్ర తి తా మేవ రుచ్యుగ్ధం స్తాతి,- 

మూ, శుచిభూషయతి శ్రుతెం వవుః ప్రశిమ సన్య భవత్యిలం క్రియా, 
శృశిమాభరణం పరాక్రమ స్ప సయావాలలత. సనన 3౨ 

వ్యా, శుచీతి, శుచి సం ప్రదాయశుద్ధం- సేతం శా స్ర్యశ్రవణం-కర్హృ-వపు 

ర్ఫూషయతి-అన్య థా అవి ద్వాన్నురుషః శోచ్య ఇతి భావః - తస్య గ్రుతీస్య పృశమః 

శోధోపశాంతిః-ఆలం కి, కియా భూపణం భవతి-అన్యథా కు సతీ వె ఫల్యాదితి భావః - 

పరాక్రమః సత్యవసరే శౌర్యం ప్రశన సా్యాభరణం_అన్య థా సరై ఏః పరిభూయ త 

ఇలీ ఫేన = సపరా శ్ మః నయాపాదితా నీతిసంపాదితా వి వేక పూర్వికేతి యావత్ - 

సాచాసౌ స న న యస్యస తథొ క్రః-అన్యథా సావానిక స్య న్భః కాక 

శాళియర్యేన పశ్నే పరాక్ర మె నతుర్ర్యదిలి భావః - “వపుపో భూమ్య తై కక త్ 

రస నెవతు ఉభయం ౮ మధ్యమా నాం తు స్వస్వపూరో! ఏత కేచ్భయేితి మః క 

ఏవం విశిస్ర సిష్టిరన వ్యభూ షి తాయా ఏవ భూషణతోక్యా సర్వో త్తరతయా సుతిగ్ల 

మ్య లే-ఆ గ్ర శ తరో తరస స్య ఫూర్వపూర్వవి శమణత్వాదేకౌవళ్యలం కారః ఎ తదు కం 

“యత్ర విశేవణభావం పూర్వం పూర్వం పృ వతి క మేక వు భజతి న కక. 

కృతి రకావళీ కథితి ఇతి, 

క విమృళ్య కుర్యాదితి స్థితం తత్ర నిమరో్శోపాయుః క ఇత్యు కే శాస్ర మే వే 

మరా, మతిభేదతిము స్టిరోహీ త గహనే కృత్యవధా" వి పకినామ్, 

సుక్ళతేః పగిశుద్ద ఆగమః కురుల దీప ఇవార్థి దర్శనమ్, 33 

వ్యా మళలీ, మతి భేదః ార్యవిసృతిప బ్రైః వ తిభిద మ ఇ వెత్యుపవిత స 

మ్ స-దీప ఇ'వత్యుపమి"న సె త్ -లేన లిరోపీ తే ఏపి తే ఆతఏవవ గవానసేదరవ 

గ "పే, కళ్ళని భ్ 31 శన ప్త నె ఏ సెలీనా 6 స కృతః స్వభ్య సః ఒహ భా ౭హు 

కట కీ ఇక్యర్ణి 1 ఆతనీవ పరిఫిద్ గిళ్ళిరః 0 య. పకి అగ సవిపీ ల$ 
{ వాటి గ al 
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ప్రువాతౌది దోమరహితళ్చ ఆగమళశ్శాన్త్యం, ని, “ఆగమ శ్యాన్ర్ర ఆయా తే” ఇతి 

విశ్వః-దీప ఇవ ఆగ స దర్భవం కార్యా నం వస్తుప్ర, డిళానం చ కురుతే, 

ఆన. పం వినుళ కరో స్ మ మము? న శళిదపరా స సవ నిర్వ కవాగనం కీ దపరాథ 

మూ, న్బృ వాణేయగుగ [3 EE హాోత్రి లేం కో తేవ క్ సి తున ఆిం మనః, 

విధిహీతు ర హేతు రాగసాం వినిపాతో౭_పి నమనస్సమున్న తేః, 

వ్యా, స్పృవాణీయేతి. స్పృవాణియగు[? 8 లోక శాఘ్యగుణై 8 మహోత భి 

స్పజ్ఞ నే ః చరితే అనుస్టి. తే వని ఆచారే మనో యచ్చ తాం నిదధ తౌం-స నా గణ 

న్యవవార తా మిత్యగ్గ పప. హేతు గైవనిని నః, ని, *నిధిర్విధానే 3 వేచేత్యషుగః - 

ఆతఏవన ఆగ సా పుపరాధానా౦ అ మీటు కంసినిపాగో2_పి 'వికౌ౭.నగో౭ పీ, ని, 

“నినిపాతోవనపాే స్యా వాగివ్యస నేపిచేతి ? నిణ (క. సమున్న్న తేరభిర్భ దోశి వ తుల్యః 

ఎ వికీ పురుషుని స్యానుపాఅభ్య తె దితి భొవఃంయ థాహా కౌమందక। “యత్ర సమ్య 

ళు తే రె విప? (యూ యు లేసు నోర ) స్ట య్ క్ గుపకృాంతేం కార్య మేతి విపగ్య నుర ఫుమాం స్టల్రైన నంటి భి ఫ్ బే ౦తరితి పొరుపు 

ఇతి, 

ఓని గ ఎం లలి బగ్విమ్బుళ్వెం ష్ ఇాఘల, 

మరా, చిపమూపయికె ౧” గరీయవీం వూసిమ్బు పమదనావి. తాయలతిము, 

నిగ ఇయ్య గుం ఫోరం పిజిత క్రో ధం గా జిగీవప ?, వో ప 

ఇష్ట అగిమనో జ, గ నృపాః-వి త "ధర నిబత కో విసా, శివమితి. ఎగీవన జయీచ్చఎ నృపాః వీ ఈ ౫“ ధరయాః విజిత క్రోధ 

"వేగా స్పంతః గరీవాసీం = అభూ తాం ఆదాయ తౌయతిం అక్షతో రేరకౌలం స్వంతా 

మక లని. తిం ఫంస్యృం విగ ఇయ్య ఫలవ త్తం నశ్చి త్యేత్యగ్థ = పౌరుషం పురు 

షకౌరీం శిపనునుకూలం-కు పయికం శపానాం ఈ వినయాదిత్వా' ws: రకా - 

ఉపాయాద్ధ )స్వత్వం చ ఇతి ప్రాస్వః, న'శుంతీ ప్యాపయంతి - పౌగువముపాయేన 

యోజయంతీత్యర్థ 8- నానిశ్చితఫలం కర్మకుగ్వత ఇతి భావః - యథాహ శౌమందకః, 

వో, “నిష్ఫలం సశ బహుళం ఒంగి గల చ నుం య్ మన | శ 6ళ్యన తెమా౬ నగ” 

వ చాన ంంధి చేది ఈ న శతి తష న గి), పౌరుమస్య కె 
క On లశ 

కర ర ల్వే2..ప్యుపాయస్యాత థాత్వాళ రధం నః యితే ఇత్యాదివత్ - *క ర రృ 
ఇాశరీనే కర్మ ణీ” ఇ త్యాతి చేపదం న భవతి, 

నరా, అ ముచేతు మిచ*కా తిమిరం రోషమయం ధియా పురః, 

అవిభీద్య నిశాకృతం తమః సృభయా నాంశుమ తాఫ్యుదీయ తే, 

వ్యా, అప నేయమితి, ఉదేరు మభ్యులేతుం వివర్తితుమితీ యావత్ - ఇచ్చతా 

పురు పేలంఫుకక ప శమం వోపవమయం రోపాదాగకం, శమయ ేతి మయట్, తమి 



మజ్ఞానం - ధియా వి వేక బు "శి కరణేన - ఆప సేయం - అవనోద్యం = తథాపి? - 

తం మన క re ప్రభయా తేజసా కరహోన _ నిశాప్ఫరతం రాలి విహితం తమో 

ధ్వాంతం అవిఖిద్య్ Se తే_కింతు విఫ్ధీ § వెత్య య నూర్య సశ ఎవం కిము తౌ 
25 - న్యే ూమిత్య పిళ బ్ధార్ధః - ఇణోభావే అట్, 

ఇ వపు సు బలీయససు రోధాదేవ కొర్వని ఆవ, నను దుర్చఅ 3 ఫ్రవమి స్తు బలియసస్సు రో థా దవ శే ర్ట రిత్యగ ఆహ 

మూ, బలవానవీ కోపజన్మన న సమసో నాఖిభవం వం. యః, 

హయపక్ ఇనె ంగవిః కలాన్స్పకలా హంతి నశ క్రిసంపదః, 3౭ 
a నో 

వ్యా, బలవానితీ, బలవాకె శూరోోపి ముక్క కోపా జన స్య తస్య కోప 
జ-శి 

గ న 0 7 కుం పడప ఇ పా జన్మనః_అవ్య, § బహు నహీ ర్వ ఫ్టధిక రో జన న్యు త్రెరపద ఇతి నానున$ఖ, తపుసో 

మోపహాబ్యం ణా కృవ్యో గ త్ర. క షు యా ఆఫిభవమా్రాంతిం = న ష్ట్ర ననివార 

యలి - సన్ఫపః _ శయ స్ట పతక కేయపత్నేః కృిస్సప ఇత్యిర్గ 1-వఐందవీః ఇందు 

సంబంధినీః కలా ఇవ, ని, 'కలాతు మోడనో ఛా?” ఇత్యమరః-సకలాః ౪ 1 సంద 8- 

చ్రళుక 0 రోం దండబటాం - పుంత) న్ “గలా త లో "0 వచు 

బలా నితి తీపి శో క సాంగి సాాశయితి _ ఆంధ స్య జంఖఘా ల మివ రథం 

ధన్య లకే గగపున వాను ట్రం వ్య చే నెత్యర్థః న్ అగ కౌ'లబ్య సర్వ కరణ 

తాత తృీయపతీ గ్య కలాతయి కౌరిత్వమ సేన తమస్సు త తె్క_లవిజృంభ ణా 

స్తథా వ్యరదేళః, 

అన, అథ విమృశ్య కుర్వతే? (కొ కర మూసా, 

3 తిరుపలి మార వం సవమ నేల తగ ఆము మరా, సమవృ త్తిరుపైతి మార్చవం స యీ యశ్చతినోతి తిగ ఆ*మ్, 

అధితిప్టతి లోక మాజనా న వీవస్వానిన మేదినిపతిః, 3౮ 

సమేతి, యః సమా నాతిమృదుర్నాతితిగా వృ _్రర్యస్య సమవృ్ఫ త్రిస్సక- ట్ 

సమయే ఇత్యవ'స రీ మొగ వం మృదున్భ త్రిత్వ ము సెతి _ తి తెం నువ చ్రీత్వం 

ఒం తనోతి _  మేదిగిసస్మః నొక థక్ననిత జపా బజసా అ*కం అధితీష్టతి ఆం, 

మతి - నూర! బుతు ఫే దిన ప్రా తః కొలాదిభిబేన వా సమవ్ఫ త్ర తెరి త్యాది మహ్య... 

తథా చో కం, మృదుదండః భూయ తే తీక్ష దండ ఊరద్వేజకో భవతి య థార్హ 
దండః పూజ్యత ఇతి, 

ఆవ, ఈఊక్తాన న్య థాకర కో దోషమావా *..-- 

మూ: క చిరాయ పరిగ ఉం. కచ దుష్రేం ద్రియ వాజివశ్య తా, 

శరిదభ చలా ER లం is యు ర్ సురషూహి” జవ కా గయ, 
సీ 



46 కిరాళాప్టసీ యే 

వ్యా శ్వేత, 2, క యాం;సంపదాం చిరాయ।|బహు'కౌలం పరిగ్ళవాః స్వాయ (౮ గి 

కరణం క్వ-ఇం'దియాతే ee ఇవేత్యుపమితే 'సమాసః._దుస్తా నామమౌర్ల ధావి నార - 

ఇం ద్భియవాజి నాం య వళ్యా వశంగతాః తేషాం భెవ సత్తా క్వ నోభయ మేక త్ర, 

తిష్టతీత్యర్థః - కుతః హి యస్తాత్ శరద వ చృలాళ్ళంచలాః, కించ, ఇహ చ్చలా 

బహువ్యా టా బహురంధ్ర తి యావత్, న, “ఛలం తు సలితే వ్యాాజి ఇతి విగ ్టః- 

ఆను స్పంపదః - క తిమె రజితేంది ద్రి'మైరిత్యర్థ:- ఆనురకాః రక్షీతుమళ కౌ? - 

కథంచిత్చాాస్తా అపి బ్రో త తష్టంతీక్యణిః జూ కాం మేాత్రుకం కావ్య 

లింగములం కారః, 

gta క్యు "a జ అవ, రొభథస్య దుష్ట తాముకా తస్య త్యాగ os 

మూూ, కిమసామయికం ఏితన్వతా మనసః వ భముసా త్తరంహనః, 

(ఈయ తే సలిరుచ్చ వై రపాం భవతా ధీరతయాధరికృతిః, రం 

వ్యా, కిమిలీ, ఉపా ర్తరంవాపః ప్రా ప్తత్వరస్య మనసః. సమయో2_వసరో2_స్య 

ప్రా _ప్పస్సామయికి 8 సమయ _సదస్య ప్రాప్త మితిఠఖ స నభ వతీత్య సామయిక మ 

ప్రా ప్పకౌలం తోభం వితన్వతా భవతా ధీరతయా ధెర్యగుణేన, శ్లో, “మనసో నిర్వి 

కారత్వం “ధైర్యం సత్స్వపి పేతు? పిలి రపికాః _ అధరీకృత।ః తిరస్కృతః ల 

అ జ ఛై నీ a చె క్ర బాష 5 ప్రాగితి శేషః - అపాం బలర 1 ఇదానగిం కం పురి తి ఉచ్చవై ౩ అధికః [ట్ర న 

నపరాజితం ఫునరుచ్చవై 8 కుర్యాదితి భావః-ఆ త వితన్వ తేతి భీమవి శేషణస్య పదార్థ 

స్యాపాంప తే రుచ చిక రణహేతు త్యా త్మా_వ్యలింగమలంకౌర ః, 

మూ, శ్రుతమప్యధిగమ్య యీ రిపూనస్వినయం తే న శరీరజన నః, 

దనయంత్యి చిరాయ సంపదామయశ సే ఖలు చాపలా శ్ర యమ్, 

వ్యాః శ్రుతి మితి, కించ యే శ్రుతం శా స్రుమధిగమ్యూవి న న నః శరీర 

చ్రాభవా౯ షా. “కామ! రోధలోభ మావాదీకా న వివయంతేన నియచ్చింతి నను 

వొంతీశ్యర్ణ 8, ఈక SD స న కర జీత ఫ్ -సేపదం- లె ఖల్వ చిరాయ ర్యుడితి సం 

పదాం చాపలా శ్రయామా్మా సర్యనిబంధనమయ శో దహీ. రిం జనయంలి-ఆ క యదోషా 

ద స్థార్యం సంపచాం న స్వ దొ హాడిత్యర్ణి = అజల' [ప డ్వర్షస్య కతన సంపద ఇతి 

భావః, 

అవ, తథా క్రోధా త్కార్యవోని రి త్యాశయే నావా... 

మూ, ఆతిపాలితకాలసాధనా న్యశరీరేం ద్రియవర్ల తాపసి, 

ఎదన్న భవంతి మతమూ. 7 యోసి దైరపగేతువార్ల ఈ, us 
Gq మ్ 



వ్యా, ఆరీపారీ లేర, ఆరిపారితాని ఆతి.కౌంతాని.కాలః సమయో2..నురూపః 

సాధ నాని సహాయాడీనీ చ (యయా సా తథో కౌ_ తాప యతీతి తాపనీ, ఈ కర్తరి 

ల్యుట్ టిత్వాత్ జీవ్ - స్వస్య యచచ్చరీరం ఇంద్రియవగ్గళ్చ తయో స్తాపనీ ఆత్షమా 

గోధః - భవంతం జనవత్ పృథ్యాన మివ, * తేన తుల్యం (క్రియాచేద్వతిరితి 

వలీ పత్యయః- నే చేవాగ్గ! లక్ష్య లే, తద్ధితళ్చాసర్వవిభ _రిత్యవ్యయత్వం-నయనీగ్ధః, 

నితికాస్త పాధనఫలాల్ అప శోతుం పృథక్క నుం ౧ తి - ఆసమయ గొ ధ స్యాత్మ 

సంశాపాతిరి కం ఫలం నా స్త్యగః, 
జాతి _-టి [0 

అవ, దుష్షః కో ఇత్యుక్త వమథ శతవమాయా సరా నాహ,---- 

మూ, ఉపకారక మాయ తే ర్భృశం ప్రనవం కర్మ ఫలన్య భూరిణః, 
అన పాయినిబర ణం దగపూం న తిలతియోనమ మ స్రీ సాధనమ్., 

వ్యా, ఉపకౌరకమితి, అయతలేరు _త్తర కాలస్య భృశమత్యంతముప కౌరకం స్థిర 
గావ అ జ సలు ద అ ఆ ఫల హితురిత్యర్శ ః-భూరిణః చుభూతస్య కర ఫలస్య, సృనూయ తే అనే నేతి గృుసవః 

శారణం, అపాయి న భవతీత్యవపాయి స్వయమవినశ్య దేవ ద్విహోం నిబగ్గణం వినా 

శకం ఏవంగుణకం సాధనం తీతిశాసమం తృకూతుల్యం నానీ, ని “రూంతి 

న్లీతీకే? త్యమరః * తిజ నిశాన ఇతి ధానోః, గుప్పిచ్కి ద్భ్య స్సనితి తమనే 
సన్పృిత్యయః-తీతీ.ఇ సమ నిత్యనుకోప మేయా సమాన గా ఆ లుపోపమా - భృశభూ 

ర్య నపాయిళ చ్లైెస్సాభ నాంతర వె అక్ష ణ్యాద్య తి లేకళ్చ వ్యజ్య లే- భేద ప్రాధా శ్యే ఉప 

మా నాదుప మేయ స్యాధి కే విపర్యయే చ వ్యతి రేక 1. 

రై చీ జో | ఆవ, నను తితిక్షయా కాల షేపే సుయోధ నస్పర్వా౯ణ- రాకా వశీకు ర్యాదిత్య 

కః 

జ్య జర జభ ఆ సన్ జ్యే మరా, పణలిప్రవణాన్విహాయ నస్సవాజ పబ మనిబద్ధ చతనః, 

ప ణమంతి సదా సుయోధనం ప భమే మూనభ్య తాంనవృషయః, 
(WU (UU ౯ 

వ్యా చృణతితి, సహజ న్నే కాన అక త్రిమహ్రేన్లూ నిబద్ధ చేతసః అనాను 

గాఢం అన్న చిత్తాః - నుయోధ నే తు న తభ్ధేతి భావః.కించ మౌనభృతాం అవాం 
అ ఆఫీ ఆ ల్ జ చ అ 

శారళాం ప్రృథమే అ ,సరాః-వృస్తయో యాదవాః। - పృణతిప్రృవణా౯ా ఈ, లొను 

పరా౯-నుయోధన స్తు న తథేతీ భావః శనః అస్మాకా విహాయ సుయోధనం సదా న 

(సృణమంతి నానుసరంతి కింతు శార్యకాలే త్యక్ష్యం ల్యే వేత్యర్థః = సలి యాదవపరి 

వాయ్ అధ వ గహేన కించిదస్తాక మసాధ్యం భవేదితి భావః - అనక పరా హపెొతుకం కావ్య 

లింగ నులంకేెర 8, 
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ఆవ, కౌరణాంతర మాహా, -- 

మూ, సుహవృదన్పహజా _ నభేనే మత మేషాం న విలంఘయంతి యే, 

వినయాదివ యాపయంతి తే ధృతి రాషూత జమాత సివ యే, 
స్ (అలు -+౭ శీ @ 

వ్యా, సుహృద ఇది, కించ ఏపాం వృష్ఫీనాం యే సవాజాః సవాజూ తాః మౌతృ 

పితృపళ్యూ ఇత్యగ్థ 8, *ఆఅ న్యేష్వపీ, దృశ్యత ఇతి డప (పృత్య యః - నువ్భాదో మిత్రాణి, 

తథా ఇతశే కృ గి స  మనుహృదశళ్చ, ( Ml న ర్మాశి,తాః కృతి ముసువ్భదశ)- 

మఠం వృష్టిపక్న్షుం న విలంఘయంతి నాతి క్రామంతి తే ద్వయేపి న్ఫపాః దుర్యోధనోప 

జీవినో2౭_ ఏతి భావః-ఆక సిద్దయే స్వణీవ నాగం భృతరాస్రాత జం గురో్యోధనం వినయా 

డాశకూల్వాదిన గగూప జ కాలం గమయంతి కౌర్యకాలీ తు తే౭ వి వృష్యిప క 
వు పేశిన ఏ'వత్యాః 4 మూ కీ ర సం చె" అట్. - ౪ సర్రు శ్యాది ఎ ఫస్టు గాగ వః, 

ఎవ 

అన, గంచ నాయవుఖియె+గ కాల ఇత్యాశయీ నావా, -_-_ 

మూ, అభియోగ ఇమాన్మహీభుజో భవా వన్య కృతః కృతావ ధేః, 

అ సూటు షస నముత్చిత౯ హరదళ్యః కములాక రానివ, ర౬ 

వ్యా. అభియోగ ఇతి, కృతావ ధేః పరిభాషిత కౌలన్య, “అవధి స్వవధా నే 
స్వార్సీమ్ని కాలే విలేపిచే తి విళ్వః ఈ తస్య సుయోధనస -కరగ ణి మో . భవతా 

కృతః అవధ్యంత వలి శేషః _ఆఫియోాగః ఆవావః అభియానమితి యావత్ , ని, “అఫ్ 

యోగ సు శప సి*షదాావావపరాభవి ఇతె విఖ్వః- ఇమా పూ*గో స కాల మహీ 

భువో ఈ ధార! ఉస్తరగ్నె 8=కపుఖూక గానిన సముత్సీ తక ఉద్య న్నేవ- ప్ర, ప &ి 

భూ ట:యి'తె భీత్స $9 శ భుఘేశ్చారాడకం బట్ ) భ"వాదికస్య తు మితాం er 

ఇతి ౬ 'స్వత్వం స్వాత్ + 

ఆవ, అథ నయీ వృష్టి పమ్యూస్తాక ప (చు త్యావా,--- 

మూ, ఉపజ+పనవో౯" విలంఘయక"- న విధాతా; సృపతీ౯" మదోద్దతః, 

ల జత క్రేగురా.: కిము ౧ కాధిక ధామ 6"*జకమ్, 

వగ, ఉ పజూ పతి, న రతః స గురో ధనః. నృపతీ౬ ఆ నా్టానవీ నృపా 

విలఅంఘయక = వముదాదవవానయజ్ . సవాంత ఇతి సహాః తౌస , + పచాద్యచ్ వ. 

ఉపజాపస్య సహో" భిదయో-గ్యాక, ని, “భదోపజాపావుప భే ర్వినురః _ విధాతా 

విధాస్యతి, * విపూర్వస్య దధ నె స్లట్-అవమొనినో జనః నుఖేద ఇతి భావః - 
ననే సహీవ్షవ క్ కా గ్రళ్ళతోః ) ర. ‘ గ్రాం ఆఅవమౌనం 
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దినా వుజ్ (సృత్యయః-కిమ్కు న సవాత ఇతి కిము వక్తవ్యమిత్యర్థః-త థాచ, కృత్స్న 

మపీ రాజమండల మస్తానేవావలంచిష్యత ఇతి భావః 

అవ, నను సఖీని వేత్యాది వచేదరోక్యా తస్య మదసంధావనాపీ కథమిత్య 

శారా 

మూ, అసమావిత కృత్య నంపదాం హత వేగం వినయీన తావతా, 

వ్ర, భవంత్యభిమాన శాలినాం మదము త్రంభయితుం విభూతయః, 

వ్యా, అసమాపి తేతీ, ఆసమాపితకృత్యసంపదాం అకృతకృత్యానాం - సౌవ 

శేపిఠ కర వా నుళ ః- కత ౩-అభిమానశళాలి నాం అవాంశకోౌరి ణాం విభూతయః సంపద 

ఏవ తౌవతా స్వల్సే నే వినయేన కార్యవకళా దారోపితే నేతి శేషః - హత వేగం వతి 

బద్ధో ద్రే ద కం-నతు స్వరూప పతో వాతం, మదం ఉ త్రంభయితుం ఫర) 6 ప్రభవంతి 

సమస భవ _ని-సర్య్భథా దుర్భనం సంపదో వికౌరయంతీతి భావః 

అవ, అథ మద స్యావర్ధ యే హపెతుతాం యో నావా;--- 

మూ, యదయానసను న నృపం న నియు శే వా నియ మేన య. 

అతి మూఢ ఉదన్య తే నయాన్నయహీ పీ,నాదసరజ్య కే జనః రీనా 
వ్యా, మదేతి, అపరాగేరిచ, మదమా నా థ్యాం BRC Cea సము 

దతం నృపం మూఢ తా ఆకౌార్యజా తా నియమేన ఆవళ్యోం న వియు చా న విముం 

చలి - అతిమూఢః నయాన్నీతిమాగ్దాత్ ఉఆద'స స్యతే ఈ స్ట్ష్యలే, *కర్శ క్త ర్తరి ఆట్ - 

నయహీానాత్ జనః ఆపరజ్య తే అపరకో భవతి, * లి. పదమ్, 

మరా, అపరాగనమిర చేత; క్స్ మళీ రాకులమూలనంతతిః, 

సుక ర_స్తరువత్సేహీషునా రిఫు ఒన్తూలయితుం మహోనపి Xo 

వ్యా, ఆపరాగ;ః ఆప్పితీ నమ ఇదీ యావత్ -సమిరణ ఇవ, 'తే చేరితళ్చాలితః 

ఆత ఏవ క్రమేణ శీగ్గా శీ భూతా ఆకులా చలా చ మూఅసంతతిః స వళ్ళ త్యాదిస్వజన 

వర్ష ॥ ae ంఘాతళ్ళ్చ యస్య స సతథో కః, ని, “మూలం వంకీక్ళ తే స్వీయే శిఫా 

తారాంతి కెదిష్వి" తి వై జయంతీ_రిపుర్యవోనవి = తరువత్ వృశ్న ఇవ సహిన్లు నా 

కృమావతా ఉస్తూలయితుం ఆద రుం ధ్వంసయితుం సుకర స్సుసాధ్యః-సుక రోన్యూఅన 

ఇత్యర్థః అత్ర, మదాదేః పూర్వ పూర్వస్యో త్తరో త్తరం సతి కారణత్వాత్మా_రణ 

మౌలా-తరువదిత్యుపమా చేతి ద్యయోః సంసృష్టిః, 

అవ, నన్వంత ర్భేదమౌ త్రేణ కథం నుసాధ్య ఇత్యత ఆహ, 

మూ, అత విగృహాః ప్రభుమంతః ప్రకృతి పకోపజః, 
అఖిలం హి హీన స్తీ “ఘాూధరరో తరు శాఖాంతనిఘన్ష జో౭._నలః, 

7 
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వార్ల. ఆణురిలీ, అణుః అల్లోపీ అంతః: కృక్ళతీపృ ప కోపజః అంతరం గామో 

త్యాద్య పరాధస స సృకృతిః పంచభూ తేషు స్వభా వే మూలశౌర గో, 

ఛందః కౌరణగుేౌ బ్యాాష్ు జంర్వమ శ్యానిశేవ్వపీతి ఛై జయంతీ ఆ విగృహో వై వెరం 

ప సృభుమపహంతి నాక యలి _ ఆక ద్భఫాంక మావా తరుకాఖాంతౌ నాం నిఘక్లో 

భక్షణం తవో౭ నలో2_గ్నిః జ గిరిమఖిలం సాక ల్యేన హీన స్రీ హీ = దవా 

రీక్వః - అ గోపమానోప మేయ సమానధరాణాం చిం. స, తిబింబతీయా నిశే"శీన 
థి లో --8 స! య 

దృ హైం తాలం కారః, 

ఆవ, తథాపి వగ్గమానం కగ్రుం కథము జేన్నే తేత్యాళంక్య దుర్వినీత త్వా 
విత్యావా, _ ఇ 

నుూా, మతిమాక వినయ ప్రమాాథిన స్పము ముపేవేత సమున్నతిం ద్విషః, 
సుజయ; ఖయి తాద్యగంతశే ? పనంతా వ్యావిసీతనంపదః, క 

వ్యా, మలికూనితి, మగిమాకా తోరం స ,మ థ్నాతి ర వినయ 

పృమౌథినః దుర్వినితస్య ది(మః శ,” తః సమున్న తిం వృ స్టం సముపేచ్నేత _ ఉపే 

వ్ ఫలమావా - త అవినీత ఇత్యర్లః, ఆంతశే క్యచి ద్కంశ్రే, 

నుజయః నుఖీన జేతుం శక్యః ఖలు=పొ య సాత్ -అవినీతస స్య ధుర్జనస స్య సంపదః విప 

దంతాః విపన్మ ర్యాద కెః, అనర్భోదర్కాా ఐక్య 86 

అవ, కథం దుర్వినీతస న త్త sere భేదజస్టరిత త్వా 
దిత్యావా;---- 

మూ, లఘువ్ళ త్తతయా భిదాం గతం బహిరంతశ్చ నృపన్య మండలం, 

అభీభాయ హరత్యనంతే రశ్శిథిలం కూలమివాపగారయ:ః, ౫౫౩ 

వ్యా, లఘ్వితి, లఘువృ క్రతయా స్వస్య దుర్వ్భు త్రతయా బహి ర త్రౌదిజాన 

పచదేషు, అంతరమా త్యాదిషుచ-ఖి దాం భేదం గతం స్రా_ప్పం *పిద్భి దాదిభ్యో జిత్యజ్ 

సృత్యయః-నృపన్య మండలం రా స ౦ అనంకరసన్ని హితః జిగీషుణ, ఆపగారయో నదీ 

"చే: శిథిలం అంత న్ఫేద జస్టరం కూలమిన అభీిభూయ ఆకృమ్య వారతి, 

మూ, అనుశానతమిత్య ౮- “కులం నయవ ర్వాకులమద్దునా గృజమ్, 

న్వయమర్గఇవాభీ వాళ్ళిత న న మభీయాయ పరాశొరాక, జః, ౫౪౮ 

వ్యా. అన్వితి, ఇతీక్ణం-అకులం ఆరినికౌరస రకాత్ తుభితం న న 

భీమ సేనం నయవ is సీత్రిమాగ్గం అనాకులమస ంక్రీష్ణ ం యథా తథానుకాసతముపది 

శంతఠేం, ఈ జక్నీ త్యాదయ ష్టడీత్యభ్య సత్వాన్నుమభావః - యద్వా నయవ ర్మాకులం 

నీతీమార్ల స లితం ఫీమం ఇరీశ్ణమనుశాసతం శిక్నయంతేం తం యుధిష్టిరం పరాళరా 
త జో జేదవ్యాసః స్వయమభవాఖ్భితో2-గ్ధ ఇవ సామా న న్మనోరథ ఇబేత్యుల్సే మా- 

ఆఫీయాయ ర పశ, 
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ఆగ, అథ యాన తమేవాపహా, _.-- 

మూ, మధురైరవశాని లంభయన్నవి తిర్యంచి శమం నిరీశీ cP 

పరితః పటు బిభ్ర చేనసాం దవానం ధామ విభోకనశుమమ్ ౫౫ 

వ్యా, మధురై రితి, సవా సేతిచ, మధురై 8 కౌంలైః నిరీక్నీ తె రవలోక చె కి 

శ నపుంసకే భావే క్తః -న విద్యతే నళ ఆయ త్రత్వం యేషాం తాన్యవశాని వృతి 

కూలాని, ని, “వళ ఆయ త్తతాయా౦చేతి విళ్వః - తీగ్యంచి మృగపమ్యాదీ క్యపి-ళమం 

శాంలిం లంభయకొ ప్రాప పయకా, * లభేశ్చేలి నమాగమః-గ తిబుద్ధ త్యాది నా గ్వికర 

కత్వం-పటు ఉఊస్ల జై ్టలం-ఏనసాం పాపానాం, దవ్యూ నే2 నే నేతి వం నివ రకం... 

తథాపి విలోక నక్షమం దర్శనీయం నహ్నా్యాదివిల. శ్షణపిొలి భావః - పరితః అభికః 

ఛాము తేజో బి భ్ ॥ 

మూ, నహసోపగశేన్పపిన ముం తఫసాం నూూతిర నూతి రాపదా.::, 

దద్భశే ౫౫తీభుడా ముసి నృ వవుస్తానివ పుణ్యనంచయ., ౬ 
వ్యా- పునః సవాసోపగతః ఆకి సా దాగతః - తపసాం నూలిః ప్రభవః, ఆప 

దాం ఆనూలీః అఆపృభనః - నిన గక ఇతి యావత్ - సమునిర్వా వ్రసః వపుపాకా 

మూ_ర్రిమాకా పుణ్యసంచయః పుణ్యరాశిర వేత్యు త్ప్రేశు - జగతీభుజా రాజ్ఞా యుధి 

పి రేణ 'సవిస్తయం పాళ్చర్యం దద్భృ సే దృసష్తఃః 

మూ,ఆథోచ్చకై రాననతె: ప రాన్ట్యా దుద్యన్సఘూ తారుణవల్క_లా గః 

రరాజ కీ ంకపిశాంశు ౫ నాల rr పాగా త్సుమే ses తగల కిం 

వ్యా అభీతి అథ క దర్శ నానంతరం-ఉచ్చ ౫ రున్న తాత రాక్త్యాత్. శాక్ : 

* తకు. 3 పరారర” ధమో ర్త తమ వూ ర్వాచ్చేతి మను త్చృ్రత్యయః-లసన నత్ర। wan 

నాత్ = -ఉద్యళ ఈ చెక్ - - ఆతి ఏవ ధూలరౌని కంపీతాని అరుణాని వల్క_లా గాణి 

యస్య స తథో క్ష్తః - స రాజా కం విష్భతమాకపి?ం అంశుజాలం యస్య స తథో 

క।-_సు మేరోః శృం 'గాదుద్యణ తిగ రశ రివ రరాజ సఫపభీ, 
ఆన తజ. 

మూ, అవహీతహృద యో విధాయ సో౭..'ర్హా 
9 9 అం క జా వ మృఎ.వదృఎ. ప్రవ Le గురూపదిష్టా మ్, 

తదనుమత మలంచనార పశ్చా 

త్స)కమ ద్రవ శ్రుతనూననం నరేంద్ర, 8, ౫౮ 

వ్యా ఆవహ్ తేరి, స ఫెకశేంద్రః అవహితవ్యాదయో ప పమ ర్తచి _త్రస్ఫకా, సి 

కి త్తం తు చేతో హృదయ” మిత్యోమరః._.బుషి ప్రవ శే ముని 4 ్రేన్టే-ుషివల్ బుష్య 

కం ఇలర్హ్యానే వతి ప ప్రత్యయః-గురూపదిస్టైం మన్వాది ప్రణీ తాం కా స్రీ యామిత్యగ్థ క్ 



ర్ి కిరాళతార్టునీ యే 

అర్తం వూజాం, ఈ గుగోళ్ళ వాల ఇత్యకార ప ప్రృత్యయః - విధాయ కృత్వా - సలా 

దనంతరం తదనుమరం తే నానుజ్ఞాతం ఆసనం- ప్రశమక్శాంతిః- కు శుతం కాసులు శ వణ 

మివ ఆలంచ కౌర-ఉా కంచ వూర్యం-' ప్రశమ స్తస్య భవత్యలం కి, యే'తీ = = మున్యను 

షా ట్ ఫి 

వ్యకోదితసి తమయూఖవి భాసితోష్ట 

సిషఫ్ట౯ మునేరభిముఖం సవికీశ గృధామ్నః, 
తన్యంతమిద్ధ మభితో సప ఆ. 

లక్షీ మువావా సకలస్య శఫాంకమూ ేః, ఫకా 

ఇతి me కిరాతార్జునీయె మహోకావ్యే 

లవ్యపదలాంఛ నే ద్వితీయన్సర్గ ః, 

వ్యా, వ్య శేరి, వ్యకోది చె: స్పహ్లోద్దతెః స్థితమయూ ఖై; జ విభాసితావో స్టా 

యస్య స తథో క్రః - వికిర్ణ ధామ్నః వి _స్ఫృత లేజసః ము నేరభిముఖం తిస్టకా సః 

నృపః ఇద్దం దీ పం మ సల తన్వంతం గురుం గీప్పతీం, ని, “సరూగీప్ప తిపిత్రా 

ద్యా” విర్యేనురః 4 అభికః పరితఇ త్యాదినా ద్వితీయా-అఫితో2 భియఖం, తస 

ఇతి శేష_సకలగ్య సంపూర్ణ స్య శాం కెమూ _ర్రి్యస్య తస్య ఇందోః అత్మీం ఉహ 

వవాతిస్త -అల్రో, పమే ట్ రాజ్ఞః ఉపమా నేందుధ నే రేణ అమ్య సాయ తృంబంధౌా 

సంభ వా -శ్రత్సద్యశీం లక్షీ అన్నీమితి స గృలిబింబకర కా కేపాదసమృవద్వస్తుసంబంధాత్ స సదా 

రివ త్తినిదర్శనాఅంకౌరః ల్ గేమ్ ఆక క గ తిబింబస్యాక రణం సంభవ తౌ యత్రవస్తు 

యోగేన, త త్పామ్యమసంభవ తా 'నిదర్శశా స్ ద్వి ధాఖమ లే" రి, : 

ఇతి శ్రీపదవాక్య పృమాణ పారావారపారీణ (శ్రీమహామసళో పాధ్యాయ 

కోలా చలమల్సి నాథనూరివిర చితాయా'ం కీరా తార్దునియవ్యాఖ్య్యాయాం 

ఘంటాపథ సమా ఖ్యాయాం ద్వితీ యస్సర్షః 



త్చి తీయ స స్నర రః 
గంగ 

— 

ఆవ, అథ త్రీభిరునిం విశింషకా చతుర్భి క్లోకైః కలాపకమౌవా - 

తదు క్షం, 

మూ, తతశ్శర చ్చం దక రాభిరామై రుత్ప్సర్చిభిః ప్రాంభుమివాంశుజా లై, 

విధ్రాణనూసనీలరు చం పికంగీర్ణిటా_న్లటిత్వంతమి వాంబువాహమ్, 

న్లో, “ద్వాభ్యాం యుగ మితీ సా క్షం శిఖి శ్లోనై ర్విశేషకం, కౌలాపకం 

చతుగ్భిస్సా్య _త్తీదూగ్ధ్వం కలకం స్మృతి మితి, పే తత ఇతి, తతః ఉప వేశనా 

నంతరం .__ కరం త కా మా తద్వ దాహ్లాద ౩ రిత్యగ్థః - ఉత్ఫల్చి భః ఊర రసం 

ప్రసారిఖిః అంశుజాలైః ప్రభాపటవైః స్ట్రాంసమున్నతమివ. స్థితమితు వ ల్పే ఇస వ 

ఫునరానీలరు చం కృస్లవగ ౦ - పీశంగీః పింగళవ ma 4 గారాదిత్వాల్ జీప్ - జటాః 

బిభ్రాణం ధారయంతం ఆకఏన తటిత్వంతం విద్యుద్యు క్షం అంబువాహావి*'వ గర మిత్యు 

పమా - ధరాత జో మునిమాబభాషే ఇతీ చతుగ్లోక సే నాన్వయః, 
3. థిణ థి = 

మూ, పృసాదలథ్మిం దధతం నమగాం వపుః పృకగైణ జవాతి గన, _ 

పృనవ్యా చేతస్పునమానజంత మనం స్తు తానామపిభాన నూర్త ము. 

వ్యూ, సృసాకేతి, ఫ్రనః శమ సం పూరం దసాద సామ్య తా తస్య 

లత్మం సంపదం ఫి - అతఏవ జనమగిగచ్చతీతి జనాలిగేన లో కెతిశాయినాః 

అ స్యేవ్వవీ దృశ్యత ఇది జనేగ ర్ల పృత్య యః = వపుః ద్ర *ణ అకారసంపదా _ 

అసంస్తుతౌ నామపరిచితా నా మసి వ్యాసో2.యమిత్యజాన తొముపీక్యర్ణః గ ౦ సవ 

స్సాగ్రీక్స్ రీచయి ఇత్యమరః-చేకస్సు చి “లేవు ఆ 390 స్నేహాగ్ల )ం భావ మభిప్రాయం 

ప్ర సహ్యూబలాల్. సనూసజంతం అగయంతమితి యావత్, * దంశస PD 

పీత్యుపధాలోపః జు కు ప్రృసన్నాకారము సర్వో౭-పి స్నివ్యూతీతి భావః, 

మూ, అనుద్ధ తా కారత మా వివికాం తెన్వంతమంతెగిక రణన్య వృత్తిం, 

మాధుర్యవిస, న ంభవిజేషభాజా కృళోప నంభాహమి వేశ్నీ లేన, 9 

1 సాహిత్యదర్నే తు, “ఛందోబద్ధపదం పద్యం తేన ము కేన ము కకం 

ద్వాభ్యాం తు యుగ కం సంచానితకం త్రీఖిరిమ్య తే, కలాపళం చతుర్భిళ్చ్న పంచభఖిః 

కులకం నుతి మిత్యు కమ్, 



b4 కిరాతాడ్డునీ యే 

వ్యా, ఆనుద్ధ లేతి, పునః - అనుడ తాశకారతయా శాంతాకౌరతయా లిం గేన = 

అంతఃకరణస్య వృ తి తిం వివికొం ఫూతాం శాంతామితీ యావత్ , ని, “వివికా పూత 

విజ నా”విత్యమర:ః ఎ తన్వంతం ప పక టయంతం - ఆకృతినేవాస స్య చి త్తీశుగ్గిం కథయతీ 

ర్య లః మాధుర్యం నిసర్గ సోమ్యు శా వి స్పంభో విక్వాసః - తయో శేషమతీ 

శయం భజతీతి తథో కేన ని, “సమావి సృంభ విశ్వాసా” విత్యమరః- ఈవీ లేన దర్శనే 
నైవ కృతా ఉప సంభాషా పరిభామణం యేన తమి వేత్యు తే) కా-ద్భప్టి వి శే చే మొక 

వోపసంఫావమొణమివ పుకు మ తు, ఉపసంథాషా ఉపసాంత్వన 

మితి భాసనాదినూ తే, ఊ కమ్, 

నూ, ధ రాత? గ ధర ,విబంధినీనాం పసూలి మేనఃప్రణుదాం శ్ర శుతీనాం, 

హీతుం మ క పరీస్పు స్పుఖోప విస్థం మునిమాబభాే లు? 

వ్యా, ధర్తేతి- ఫు నః ధక నిఎధ్నంతీతి ధర్మ నిబంధిని నాం ఆగ్ని హో త్రౌ తాది 

4 

ధర్మ సృతిసాదికౌ నాం న 9 అఘచ్చిడాం, * క్లిన్ ఆ సతాం 

నేగాసాం, ని, “గతి క్రీ వేద అమ్న్నైాయి ఇత్వమగః - ల ,నూతిం ప్రభవం సుఖి 

నోపవిష్టం ఆసీనం మునిం తద ఖ్యాగమ సే తస్య మునేః తంత పాతుం కెౌెరణం- 

పరీఫ్సుః జిజ్ఞానుః, శః ఆప్నో లేస్సవ్నం తాదు ప్రత్యయః-ఆవ జ్ఞప్ఫ $ శామాదితీకౌరః, 

అతృలోపో భ్యాస స్యేత్య భ్యాసలోపః - ధరాత్మి జో యుధిప్టిరః ఆబభాషే ఉవాచ, 

మూ, అనా _ప్పవుణ్యోపచయె గ్ల రదరావా ఫలస్య సరూతం ఒ క స్పవ్ లి త్రీ, 

తుల్యా భవద్దర్శననఎప జపా నృ స్ప్రే రన వరక 

వ్యా, ఆనా సేత, అనా _ప్రపుణ్యోపచ్చనః ఆకృతి ఫుణ్యసం మై “సా్యాఎ-రురాపా 

దుర్గ గౌ ఫలస్య సవిత, రో నున్న రిక ॥ = 'నష్టోరరజాళహాతర కోగుణా అన్యత్ర, 

నిర స భూళిళ్చ, ని, “రడోగడేగుకా ఘాళో పరాగార్రవయోరపీితి. విళ్వః, ఏహా 

భవద్దర శనస్య సంపత్ సంప ట్రిః = లాభ ఇలి (యావత్ , ఈ సంప దాదిభ్యః క్విపో భా 

వాగ తో = వీత బలాహూ కాయాః గత వే ఘాయాః-దివః అంతిరితస్య సంబంధి న్యాః 

వృనాః తుల్యే చనేత్యుపమాలంకారః -అనభ శృవృష్తివ దతర్క_ తో సపన్నం భవగ్గర్శనం 

సర్వథా కస స్య చిచ్చ్రేయసో నిదాన మల్యాల = వారివహాతీతి బలాహక ;౭పృవపోద రా 

దిత్వాత్సాధుః, 

మూ, అద్య క్రి కి యాః కామదుఘాః శ్రతూనాం 

నల్యాక్ష స్సంప్ర పతి భూమి జీవః, 

ఆనంనృతే రసి “పగత్పుజు. త్ర 

గ్ల్టయ్యాగ తే అడ నం త్తం, ౬ 
బ్యా ఆ్యేతి, ఆద్య క్రతూనాం క యాః, అనుస్థా నాని, శౌమాకా దుహం 

రీతి శొమదుఘా కఫఆదాొ ఇత్యేగ్భ 81. శ దువాఃకవ్ వ్ఘశ్ళేసీ క సృ్రఠత్యయోనూ దేశళ్నం 



సం పతి ఆద్య భూమిదేవాః చ్రాహణాళ్చ, ని, “ద్విజాత్య గృజన భూ దేవబాడబాః, 

విప శృక్చో చై బ్రావాణి ఇత్యమరః-పత్యాశిమో జాతాః, తత్ బ్రాహ్మ ణాశిపో౭_ద్య ఫలితా 

ఐక్య జ్ 'చోద్యష్తాశ్కారణాత్ _ త్వయ్యాగ తే సతి త్వదాగవ మననిమి లే నేత్యస్థ 1, 

అసీ 4లో హామ్యా నే2-వ్యయం-అ స్తీ తస దక్లానువాడి ఆహమ స్థైజఒపీతి నణవ్యాఖ్యా నే, 

న. దాసీ కృతాని భవత్యు చితః లో Ses పొద, ఇతీ సుందరి నాస్మ్ 

దూయ్ీ్” ఇతి ,? సృయోగళ్చ-ఆసంసృ లే రహ్ యావత్సం సార మిత్యర్థః, * అభీ 

విధావాజ్ , వికల్పాదసమాసః - జగత్సు బహుమౌానపాత్రిం బహుమానయోగో 

జాతః సకఅసత్క_గ ఫలభూతం ర్వదాగ మనం, యేన కే జగ శాన్య తేతి భావః, 

మూ, గై యం వికర్ష త్వపహాంత్య ఘారి 

శ్రైయః పరిస్నాతి తనోర్రి కీ ౬మ్, 

సందర్శనం లోకగవోర మోఘం 

తవాత్మ యోనేరివ కిం న ధ ఫె. ౭ 

వ్యా, శ్ర్యమితి, ఆక యో నే wy ఇవ లోకగురోక తన - అమోఘ 

మవిఫలం సందర్శనం శ్ర్యం ౦ వికర్షతి ఆకృష్యు ద దాతి-అఫఘాని దుఃఖాని అపహంటి, 

ని, “వృజినె నోఘనుంహోద రితద ష్కృతి మిత్యమరః- శ్రేయః పురుపాగ్గ ౦ పరిస్నాతి 

సృవతి ధర్మ యతీతీ యావత్ - ధాతూ ౫*+మ'"నే*" ర్భత్వాల్. అర్ రం తనోల్కీ కీం 

Oe కిం నధ బే కిం నకరోతి సర్వం చ కరోతీత్యర్థః. 

వమ, శ్లో రతన యూ ఫే౭_ ఫీ హిమద్యుత మే 

న విరర్హ్యతెం నిర్వ తి మేతి చత్వుః 

నము లే జ్ఞాతివియోగ ఫాదం 

త్వత్సః కథా వుచ్చ ్వసితీవ చేతః, హో 

వ్యా శ్లో ్టతదితి, హే భగవకా శో రన యూ యే hen 

as ఇందా విషయే న నిర్వ తమనిర్భ్ణ తం - నఇర్హ స్య నళబ్దస్య సుఫ్సు వీ స్రీ 

మానసః, మే చతుః తతన్సిధా నిరగలీం సుఖమేతి తథా చేతళ్శ సము ౫ తజాతి 

యా ఫేవం త్య క స కచ్చ సనిలీవ wae | ప్రాణితీ వేళ్యు 

త్చ్రేకూ, పూర్వాస్థై తు నిర్చృతికార ణే సత్యపి ఇం దావనిర్వృతికథ నాద్వి కేషూ | కిక 

తదు క్త౦, నో, “ఆ త్సామ ౮ వ్రీమనుత్ప త్రీక్విశేపో _కర్నిగ ద్యత” ఇతి, 

మరా.నిరాన్సదం ప పృశ్నకుతూహలి తషమస్మాన్యధీనం కిము నిస్ప ఎహోణామ్, 

తిథాపీక్ ల్యాణకరీం గిరంతే మాం శ్రొతుమిచ్చా ముఖరీకరోని, 

ళల లా! ౧౯ 
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వ్యా నిరాస్పదవి.తి, సృశ్నకుతూవాలిత్వం నిరాస్పదం ఆగమన, పృయోజన 

వళ్ళో నిశాస్పద ఇత్యర్థః, ఈ ఆస్పదం సృతీస్థాయామితి నిపాతః- ప్రళ్నానవకాశే 
పీాతుమాహ - నిస్స్పృృవోణాం - యుష్తాదృశామితి "శేప[-అస్తాస్వధీనమాయ త్రం 

క్రీము - న కించిదస వ అభ్య మిల 8 ఈ ఆధారత్వవివముయాం సమో = తథాపి 

కల్యాణకరీం అస ద్ధిలేక యా హీతుమిత్యర్గః = నిస స్ప్పృవాప్ర ృళ్ళ లః పరార్థ శ్వాదితి 

భావః ఈ కృఖో హేశ్వితి టప పృత్యయే జీవ్ - అతనే గిరం శ్రొతుమిచ్భా, మాం, 

ముఖం వాగస్యా ౫ పీవి ముఖరో నిరంతరఫ"షీ, * రు చ కరణే ఖమ ఖకుం జేభ్య ఉప 

సంఖ్యానమితి, రస సృతకయఃి ని * “దురు ఖే మఖరాబర్థ ముఖా విత్యమరః - తతశ్చ్వి 

సృత్యయః, కఫ కలకి వ్యాహారయలీత్య్థః జు నిస్ఫవాస్యాపి తే వాక్య మస్మ 

ద్ధితకర త్వాచ్చో 9తవ్యమితి ఖఫావః, 

మూ, ఇత్వు క్షవాను కివి శ్రేవరమ్యం మనన్సమాధాయ జయోపపలే, 

ఉదార చేతాగర మిత్యుదా రాం డె దై ఏపాయ నేనాభిదభేన రేంద్ర ద 8, 

వ్యా, ఇకీతి, ఇతీర్థం : ఉ_ివిశేవరమ్యం ఉ_క్రివెచిత్య్య చారు యథా తథా 

ఉ క్రవాకా-ఉదారచేతాః మహామనాః న రేం? చై పపాయచేన వ్యాసేన - ద్వీప 

మయనం వ్యు జన భూ మిర్యస్య స దీ(పాయన ః సఏవ లై వపాయనః, * Sy స 

దిభ్య శ్చేతి స్వాా2-బ్బ్రత్యయ: జ నత్వప త్యాగ నడాదిభ్యః ఫక్, 'లేష్యపాశాత్ 

బాధి తాగ గ క్వాచ్చ - జయోపపర” మనస్ఫమా ధౌయ జయనీద్ధిము "పీ పే త్యేత్యర్థః - ఇతి 

వత్యుమాణ స స కెరాం ఉ దారామర్గవతీం గిరవఖిద ధే ఉక్క క్ " దుహాదిత్వా దస చృథానే 

కర్మణి లర్, సృ్కథానకర ర, ణ్యాఖ్యేయే లాదీనాహు గి కర కాం, అప వ్రథాశే 

దుహాదీ నాం సన క రుళ్ళ కర్మణి ఇలి వచచగాలర్, 

అవ, ఆదౌ తావత్స (స్య మాధ్యస్థ రభ ంగ దోవం యు న పరిహరతి,--- 

మూ, చిచీవతాం జన ,వతామలఘ్యీ) 

యకో౭_వతంసాము భయ శ్ర త భూతిమ్, 

అభ్యర్షి తాం బంధువు తల్యహాపా 

వృతి చేసేణ తెపోధనానామ్, ౧౧ 

వ్యా, చివీషతామిరి, అఅఘ్వం గుర్వీం, * వోతో గుణవచనాదితీ జీప్ యళో 

వతంసాం య ఇహ చాముల్రేచ, లోక ఇతి శేషః - భూతం 

రాం చేశుం సంగృహీతు మిచఇతాం, * చినోలే స్పన్నంతా-చ తృ 

ప (సృతరయః _ జన్మ వతౌం శరీరిణాం బంధుషు విషయే తుల్య రూపా ఏక విధా వృ ది 

ర్య సవహారః అభ్యర్హి తా ఉచితా తపోధ నానామస్తాదృళాం విశేషేణ నియమేన 



మూ, తథాపీ నిఘ్నం నప తావకీనై ః 
“5 వ వప్రృహ్వాకృతం మే హృదయం గుణొమెః, 

పీతసన్పవోణామవి ము క్తిభాజాం 

భవంతి భ వ్వేషు హి పత పాతాః, ౧౨ 

వ్యా, తథాపీతి, తథాపి తుల్యవృ త్వా చి ల్యేపి_ హే నృప తావకీనె & త్వదీయెః ఈ 
యుప దస దోరన న్యతర స్యాం ఖల చేతి ఖబ్ల్పారిత్టయః, తవకమమ కౌ 'వేకవచన ఇతి 

తవ కౌడక_గుణొ 3 ముకి చ ,హ్వాకృతమావి తం మే హృద ంనిభ్నుం తషదాయ త్ర రేం, 

ని, *అధీనో నిఘృ తయ త తి ఇణ్యమర। = నను నిస్స్పృృహస్య కో2 యం పశ్నపాత 

ఇత్యగ్రావా, వీ లేతి, వీతస  సృవోకోొం విరకానాం ము శ్ భాజూం ముమువూశొామపీ 

త్య ః-భవంతీతీ భవ్యాః స * భవ్య-గేయే త్యాదినా. క గరి నిషాతః.. లేషు పత 

పారా చ్నీహో భవంతి-న హీ సాధ్వన్నుగ గ హో మహలౌం మాధ్య్య న్రీభ ంజక ఇతి 

భావః, 

ఆవ, ఆథ నృపస్య గుణవగ్తాం పృకటయితుం ధృతరా న్ర్రస్య దుశ్చేష్టా 

ముదాటయలి 
ఖం 

మూ, సుతా న యూయం కిము తిన న రాజ్ఞ 

న్సు యోధనం వాన గుసగా రతీతాః, 

య స్స క్ష కవా౯ వ స్పవృథా బలాద్యా 

మోనవాం విధ బే బై విషయాభిలాపః, ౧౩ 

వ్యా సుతాఇతి, యూయం తహ్య క ధృతరా ష్ట్ర సుతా న కిము 

నుతా ఏవేక్యగ 1_గుగై 8 కాంతిదానదా శీ అ్యాదిఖిః సుయోధ నం నాతీతాః నాతి 

కాంతావా-అలీశ్రాంతా ఏ వేళ 8* 5 గరి కః యు అసుశత్వమగుణత్వం చ త్యాగ 

“హకుః, తచ్చ యుషాను నా _నీత్యగ 8 తష కొరణమావా-య ఇలీ_యః ధృత 

రాసన వః యుహ్వాక త్య క్షవాకా స వృథా, వ్య జ స్తత్యగ 1, యది నయం సుతా 
'ల్రు 

గుణాధికౌళ్చ తం 5 కథమత్యాశ్నీ టు ద్వేతి, విషమయాభిలాపః భోగ 
తృష్ణా బళాద్వా పలా త్కారాబేవ, ని, “వా స్యాద్వికళ్య్సోపమయో రేవాస్టే చ సము 
చ్చయి ఇతివిళ్వః - మోహానువి వేకం విధ బే - విషయాభిలాషాతిరికో న కశ్చిగ్యుష్క 

త్యాగహేతు ర _ప్త్యగ అక్క కౌరణేన శాగ్యస మో నరూపో౭..ర్భాంతర న్యాసః, 

ఆవ, అథ రాజ్ఞ ఊత్సాహవర్భ నాయ శ గ్ఫోనానిం నూచయతి,.-- 

మూ, జహోతు నైనం కథ మర్హసిద్ధి 

స్పంశ య్య క గ్లాదిషు తిష్ట తే యః, 

అసాధుయోగా హీ డదడమయాంతరాయా;? 

ప్రమాథఖినీనాం, విపడాం పదాని, ర 



ర్ర్లీ కిరాతాప్టనీ యే 

వ్యా: జవోల్వితి, ఏనం ధృతరాస్ట్రం ఆర ప కథం నజవహాోతు జహా ల్యేవే 

ర్య! కజడౌాహెతిసగ స్తా స్పకాలేమ కృత్యాక్సేతి గ్రా సా స్తకాలే లోట్-తస్య వోనికాలః 
ప ఉిర్యేరం టక యో ధృతరాన్ష :-సంళయ్య సందివ్యా కగ్గాదిషు తీఫ్ఫతే 

i ద్ గ ౦ సః సందిగ్భ్యా ని శేత్స తే వావలంబత ఇత్వ 4 పృ కౌళననే యాఖ్య 

యోశ్చేతి శే నే యాఖా్యాయామాత చేపదం-శిస్ట తే తసి న్నితి శే సేయో విచాదపదనిశ్లేతా 

త థాహి-ఆసాధుయో గాః దుర్హనసంసగా' క య dh కించ 

ప్రమాథినీ నాముగ్గూలనకీలా నాం విపదాం పదావి red , “పదం వ్యకసీత శ్రౌణ 

సాన లం య్రృవస పి తగ్గమర 8, న కేవఅమస్ధ ఘా నః కిం న న! కిలా 

వ్యక్తి గుర్గనవి-భేయ త్వాద్వినజ్హ వ్ట్తీతి భవః, 

మూ, పథన్సు ఖ్ లెయాం నమితే” రివూణాం 

ధ రసం వధానేన ధురం చిరాయ, 

తయా విపత్స ష్య విప _గ్లిర మ్య 

మావివమ్మ్భతం శ్రమ పరం గునేము, ౧౫ 

వ్యా, ఏవం శ నరనరం హయ్యా రా ౭౧ నిగ్ధిం నూదయతి, పద 
ఇది, రిపూళాం సమితా Sans * “సభా సమితి సంసది ఇర్యేమరః-పథ క్చు్యు 

తాయాం మాగ్గాద్భృస్తాయాం - గురాకృనో దుక్ళాసనస్య బ్రవత్రతవాణ 

సాహసమంగీక్సతవ త్యం సత్యామిత్య్య 8 - చిరాయ ధ గ్యాం ధ గాదనపేతాం, శః 

ధగ ప పథ్యం న్యాతాదనాత ఇతి తర) రాం భారం దభా -నేన, కృచ్చే 

వ్వపే ప ము 8 - త్వయా విపర్స్ ఏపి అవిప లి ఆవినాళశి అతఏవ వ 

గుణేషు కూంత్యాదిషు విషయే - పరముత్క_టం చేమ ఆవిమృృతం-దుస్సవామపి 
సోఢవతా త్వయా సాధుకృతమితీ భావః, 

మూ, స విధ్గ౧నమనాత పీ వీనం శ మెకవ్స లే ర్భృవతశ్ళ లేన, 

ప, కా శితత్యన్న తిలీలసపారాః కృతోపకారా రివ నిదిరవ ౫ నం 

వ్యా Pale కించ శమఏవ ఏకౌ ముఖారి వృతి ర్యస్య తస్య అపరో 

పతాసిన ఇత్యరగ్గః-భవతః ఛలేన కప పన - ఆగే హితః ఆక నీనః-స నభవరీత్య 

నాత త నీనః-స్వ సె వానర బాతురిత్యగ్థ 8 = తం, * ఆక ౯ విశ్వజనభోనో శ్ర తరపదా 

| తి ఖ పృత్యయః_ విధ్వంస మసశకౌరం పత SEs ప,ఖా్యాపీతః 

త్వన్న తిశీలయోః తవ Sy ద్భ్భ త్త తయోః సారః ఉత్కర్ష్లో దై గయమె స్సే కథో శాః తన 

విదిషవః కృతోపకారా ఇవ ఉపకృతవంత ఇవు జాతా ఇలి వ, ఆపకౌరో2_ 

స్యుపశారా ౨ గమెవ సంవృ త్ర యత్స సృదౌర్జన్యం భవత్పొజన్యం చ జగతి సువ్య క్త 

పం. క, విద్యమానస్యాపి సుజనస్య చందనదారుణ ఇవ గుణాః పరిభవ ఏవ 

ప్రచురీభవంతీలి భావః, 



అవ, ఆథ పృ్యయోజనాంతరమొహ:--- 

లభ్యా ధరిత్రి క తవ వి కృ మేణ జ్యాయాంశ్చ వీర్యా స్త స్తబతె లై ర్టపడ్ః, 

అత; య కోయ విధి! గ్యధేయః ప్ర పృకర్గ తంత్రాహీ రణే దయ శ్రీ కి, 

వ్యా, అయ్యి, తవ త్వయేత్య ః శ వళ్ళత్యాన నాం క ర్రరి వేతి వష్తీ-భర తీ ల 

క మేణ అ భఖ్యా స్రాస్యా-న చ నులభా తం నినేత్యాకా, నిపక్షశ్న్చ శశ్రురపి వీర్యం 

త అస్త్రాణ్యా గ్నేయాదీని బలాని సైన్యాని తెః వీర్యాస్రు, బలె ॥ "హ్యాయాకా 

జ re ఇతీ యావత్ , ఒజ్యచేతి ప పృళస్యశ్వస్య జా డేళ ౩-జ్యా దాదీ 

స ఇత్యాకారః, అతః నక రాయ ఆధ కౌ మ విధిరుపాయః విభేయః క గవ్యః, 

కుతః-హి యస్మాత్ రణే జయాశ్రీః పృకర్గ తంగ్రా పృకర్షపృధానా ఉత్కర్లాయ రే 

త్యర్థ ౭, ని, కం త్రం ప థానే సిద్ధాంత? మ ben 1/1 జయో నతు దుర్చల 

స్యేతి భావః, 

ఆవ, అథ త్రరిత్యాడినా గ శ్లోక చతుష్టయేన ఏిపక్షిజ్యాయ సాం వర్ష యతి;..... 

a ల్కేన్స ప్తకృతో గ జగతీషతీనాం సూంఆ్రా గురుర్వ స్య సజామదగ్న ఫ్రీ 

సీర్యావధూత స్ స a తదా వివన ప్ర ఘు కర్త మాధారవశం గుణానామ్, 

వ్యా, శ్రరిలి, శ్రీ రావృత్తాన్న పవారకా త్రి స న _ప్రకృళ్వః-ఏక వింశతికృత్వ 

ఇత్యర్థః, శతృిస్స_ప శబ్దయో స్పుప్సు పేతి సమా సః, య. (క్రియా ఖ్యావృ తి 

గణే కృత్వనుజితీ కృత్వనుచ ప ప్రృత్యోయఃః జగ తీపతీనాం భూపతీనాం వాంతా 

నాశక 8 గురుః, ఆ న్ర్ర శేదోపదేస్టా-ప ప్ప సిద ఇత్యర్గ ః-అత ఏవ యచ్చచ్షపాదానాన పే 

తృత్వం-తదు క్ర కం కావ్య ప్ర, పుకు స ఆడి స క్రూంానుభూ తార్థవిషయ_స్పచ్ళబ్దో 

యచ్చ్శష్టోపాదానం నా పేక్న్షతి ఇతి _ జమద న్నరపత్యం పుమాకా జామదగ్న [1 

ఈ గ న్దాదిభ్యో యఖ్లితి యఖ ప సృత్యియః-యస్య ఫ్థీష సన్టీ వీర్యావధూతః విక కృమాభి 

భూతః, అంనికౌస స్వయంవగ ఇత్యర్థః -తీదొ భంగ నా పిసమయే గుకకా నాం శ ర్యా 

దీనాం డ్స్ క మతిశయం ఆధారవశం ఆ-యాధీనం వికేద a స్వవిద్యాయాః 

స్వశిప్యే  ఫచ స్వస్తాదపి ప్రళరాధానరర్శశాగితి భానః _ నేతి 'పాదవూరశే, ని, 

స్త పాదు కక భూతి ఇతి విశ్వః, 

యసిన్ననై శ్వర్యకృత వ్యళీకః పరాభవం ప్రాప్త ఇవాంతకోజపి, 
ధున్వ౯ ధన. 8 కెస్య రికో ఎ కుర్వా న్మ సక భముక ప్రవణం స భీష్మ కిం 

వ్యా, యస సృన్నిలి, యస క్ ఫీ bs య. అనీ: స్వర స్య భావః అనె నె శ్వర్యం 

అసామర ర్ధష్యం-నఖుక్ళు చీక్వర శక్ర త్ర జ్జ  కుళలనిపుణా నామితి వికల్పాన్న జః పూర్వపద 

వృద్ధ శాన లేన కృతవ్యశీక ః పషనిఠ'వ వై అమ్యః, ని, “దుఃఖే వైెలష్న్యే .వ్యళీక” మితి 
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యాదవః-అంతకో య'మోపీ పరాభవం ప్రాప్త ఇవ ఫీమ్మ స్యేచ్భామరణల్వాల్ , ఆంత 

కోపి పరాజిత ఇవా _సే ఎః కిము తాన్య ఇతి భావః = సఖీష్లా రణీ ధనుః ధున్వక- 

కంపయక కస్య మనః భయైక ప,వణం భయే ఏక పృవణ మేకోన్నుఖం = శివ ఫాగ వరవ 

తృమాసః - న కుర్యాత్, సర్వస్యాపి మననీ భయం కుర్యాదే వేక్యష్థః, 

నృజంతనూజావిషునంహ తీక్య స్పహేత కోపజ్యలితం గురుం కః, 
An జ ఇ / లది భయ - 9 పరిస్ఫురల్లోలశి ఖాగ జిహ్య్టం జగ స్టఘత్స్పంతెమి వాంతెవహ్నిమ్, ౨౦ 

వ్యా, సృృజంతమితి, ఆకె కనే ఇషుసంహశీః బాణసంభఘాకా స్ఫజంతేం వగ్గం 

తం-కోపజ్వలితం అత ఏవ పరిస్ఫుగంత్యీలోలాళ్చశిఖా గ్రా కేన జిహ్వా యస్య తం 

రథో కం_జగత్ లోకం జిఘక్సంతం అత్తు విచ్చంతం, *అదేస్సన్నం తా చృత్ళ పృత్య 

యః-లుబ నోగ్గ స్ట ఇతి ముత. కాలాగ్నిమివ స్థితం గురుం ద్రోణం 

వో యుష్తాకం మధ్యే క సహేత సోఢుం శక్నుయాత్ _న కోపీఠ్య - శీలి చ్చేతి 

శక్యాన్ధై లిజ్ , 

నిరి్ష్య సంరంభనిర నా ర్యం రాభేయమా ౮ ధితజామదగ్న్య్యమ్, 
అనం స్తు తేషు ప్రనభం భయేషు జాయేత మృత్శోోర వి పత్షపాతః, 

వ్యా, నిరీ శ్నే్యేతి, సంరంఛోణ కోాపీన నిరస్తం త్యాజితం ధైర్యం నిర్వికార 

చిత్త త్తే షి యేన తం రథో కృం-ఆటో పేనె వ పర ర్యా పలోరికామిక్ట 8 - ఆరాధిత 

జామదగ్న సం Wl గ్నా స్థదధిగ తాఖిలా,స్హృరహస్యమిత్యరః ఆ 

రాభేనుం రాధాసుతం కగ్గం, స్రభ్యో ఢగితి ఢక్స్రిత్యయః a నిరీక్ష్యు-మ్ఫు ట్రప్ 

అసం స్తులేషు ని, “సం _సవస్సా ఫ్రేల్సోరి చయ” ఇత్యమరః-భ యేషు ప్రసభం పక్షపాత 8 

పరిచయః జాయీత...మృత్యుకప్య స్తాద్బిఖియాత్ కముతాన్య ఇతి భావః, * సంభావ 

నాయాం లిజ్ -అత, జని కి యా పేషయా సమౌనక_ర్హృక త్వాఫా వే2_పి పక్షపాత 

శ్రియాపేక్షయా తక్సంభవాన్నిరీ శ్య్యేతి ల్యవ్ని ర్లేళస్సమస్థనీయః- చ, థానోపస్యనభా 
వ_స్వ్వప్రృ్యయోజక ఇతి వ్య వివేక కౌరః నా అత్ర, భయ సంబంధథర హితస్య మృతో 

ర్భయసంబం ధాఖిధా నాదసంబం'భే సంబంధ రూపాతిళయో కరలం కౌరః, 

అవ. అథానంరర కరణీయముపదిశ నాషాగమన్న్మ సృయోజనం యుగే :. 

యయా సమాసాదితసాధ నేన సుదుశ్చ రామాచర తా తపస్యామ్, 

ఏతే దురాపం సమవాప్య వీర్యమున్తూలితారః కపికేతనేన, ౨౨ 
చ్యా, యయీత్యాది, యయా విద్యయా కరణేన సుదుళ్ళరా మతిదుష్కరాం 

తపప్యాం తపక రం శకర్ణ్య ణో రోనుంథతపో భ్యాం వ ర్రిచరోరితి క -అప్రత్యి 

యాదితి (ప్రుయాన ప్రత్యయ; ఆచరతా పఫపతిం వతి తపః కుర్వ త్యస్థః + అత్ 



ఏవ సమొసాదితం సాధనం పాశుపతా,న్త్ర, రూపం యేన 'తేన_కపి గ_నూమౌక౯- కేత 

నం చివ్నాం యస్య తేన అర్హ నే నేత్యర్థః-దు రాపం అన్యదుగ్న భం వీర్యం 'తేజస్సమవా 

ప్య- _ఏతే పూర ర్వ కౌ భీ పాదయః - ఉర్యూలితారః ఉవ్గాలయిమ్యం తే, న ఉహాలయ 

తేర్ణ నం తాత్క_ర ణి ses ఆశ్ర, చిణ్వదిడాగ మేపి తస్య అనిద్దవద శ్రా భాదత్య వెద్ధ 

త్వాత్ శేరనిటీతి శిలోపః, నల్నిమి త్రపై పై సవానిటీతి సృ ఫతిపషేధాత్ _- తదు క్షం, 

"చి దష ర్యుక్చహాం లేశ్చ ఘత్యం న్ 5 ఫ్పోకోయోమిరొంవాచిజీతి, ఇట్నానీద్ధ 

_స్టేన మేలుప్య తే ణిర్నిత్యశ్చాయం వలొనినితో విభూతీి లీ, 

మూ, మహ త్త యోగాయ మహామహివమ్నా 

మారాధనిం తాం నృప ేనతానా:, 
దాతుం ప్రృదానోచిత భూరిధావిశ్నా 

4 9 మునాగతేస్సిద్ధిమివాసి విద్యామ్. ౨౩ 

జ ద జ దం ల! ప వ్యా మహా త్వేతి, టా నృప-మప తయో గాయ సృకర్ష లాభాయ మహో 

మహీమ్నాం మవాోనుభావానాం దేవతా నామిం గ్రాడీ నాం జు ఆరాధ్య తే౭_నయే త్యారా 

ధన్తీ తాం, న. త్రీ Sr *కరకో ల్యుట్ - జీవ్-భూరిధామ్నీం మహో 

సృభౌవాం, “ధామ దేశే గే బార స్టా జనప (ప భొవయో? శితి విశ్వః ఈ అన 

ఉప ధాలోపినోగ్యతర ప్యామిలీ జీవ = - విద్యామైంద్ర రహ క్రజాతా క నీగిం సామా 

త్మాంర్యనిద్ధిమివేతి విద్యాయా అమోఘగో క కక _ పా సృదానోచిత "దానపాత్ర, 

భూత, ఫలభో క కృత్వా దస్య పాత, తత్వ క దాతుముపాగతో2_సీ . 

వర, ఇత్యు క్ర క వంతేం ప్ర జ నాధయితి 

పమాణయ రా్యక్య మబాతశ త్రో తోః, 
వ 

సీదివాంనం తిముపానపాద 
ర ి | 
వసన్ని వాం తె వినయేన జిష్టుః, ౨౮ 

వ్యా, ఇతీలీ, ఇత్యు క్షవంతం ప్రశేదిచాంసం స్కనన్నంఈభాపాయాం సదవస 

శ్రువఇతి క్యసుః-తం మునిః జిమ్లుః జయశ్లీలో2_గ్గునః యా గాజిన్ల SAAR రితి గ్నూ 

ue సాధయ ఆనుతిే. స్వ ల్యేవం రూపం ఆ హహ ఏన ధగ రృ రాజస్య, 

స్వయమవి డ్వేషశీల త్యాదియం ఉం ంచాక పర్యా, పవాజంయక్ శచదిస్ట్రన్సస్నేత్యర్ష శి 

అం లేవసకాళా త్ర, త, ఇవ, ని “ఛార్రాంలేవానిన 1 శిష్య” ఇత్యమర ః = వినయీన అనౌద్ధ 

త్యన పను. సమిపం ప్రాహ 

మూ, నిర్యాయ విద్యాథ దినాదిర మ్యా 

ద్భించాదివార్క.న్య ముఖాన్మహ నేః, 



62 కీరాతార్లునీ యే 

పార్గాననం వహ్ని క ణావదా తా 
ఉప వ దీ న్త్తి స్య లర మివాఖ పేచే. 94 

వ్యా, నిర్యాయేతి. అథ వహ్నికణావదాతా wu పలా దేవతాసాన్ని 

ధ్యాదితి భావః _ విద్యా ఐందృమంత త రూపా దినాదిరమ్యాత్ పృ ప భాత భాస స్వరాత్ 

అర్క_'స్య బింబాదివ మహవైః ప వ్యాస స ముఖాత్ నిర్యాయ నిగత్య-నిర్ పూర్వా ద్యా 

తేః క్యాయాం, సమా సే౭_నజ వూశ్వేకోో ల్యబితీ ల్యబాదిళః - దీప్తి పీ రర్కదీధితిః_ 

స్ఫురద్విక సత్ పద్య మివ వార నన మస్టనస్య ముఖం అభీ పేదే ప్ర విస్టా, 

మూ, యోగం చ తం యోగ్యతమాయ కల" 

తపః ప్ర శానా సద్యః, 

యేనాన్య త_త్త్వేషు కృ లేవభానే 
నముస్ని మిాలేవ చిరాయ చతుః. 9౬ 

వ్యా, యోగంచేతి, సః వ్యాసః యోగ్యతమాయ అర్హ తమాయ తె న పారా 

య._తఠం వక్ష్యుమాణమహిమానం యోగం ధ్యా+విధిం చ, నీ, "“యోగస్సన్నహనోపాయ 

ధ్యానసంగతియా క్రి ష్విిత్యమరః-తపః సృభావాత్. సద్యో వితతార దదౌ చిర కెఠఅ 

గ్రావ్యూమపీతి భావః _ యేన యోగేన, తత్వాని సృకృతినమవా దాదీని తాని యథా 

మూల పకృతిర్మవాోనవాం కారో మనళ్చ పంచత న్గాశ్రౌణీ పంచబుస్థంద్రియాణి 

పంచక ర్మేంద్రియాణి పంచ మహాభూతోౌనీతి చతుర్వింళ తీత త్వానీతి - తత్ర, - అవ 

భాజే సామెత్కాశే కృతే సతి అస్యార్దనస్య చకురతీ చిరాయ సముని మోలేవ ఊ 

నిషితమి వేత్యు తే ఎంలై -తదా తస్య కోపి మహానఖిలాజ్ఞానభంజన _స్తత్వావఫాస 

శ్చిరాదంధ స స్య దృష్టి లాభ ఇవాభవదితి భావః, 

మరా, ఆకారమాశంసితభూరిలాభం 

దథధాన మంతగకరణానురూపమ్, 

ని యోజయిష్యని (౧జయోదయీ తం 

తపన్ప్నమాథ్ మునిరిత్యు వాచ, ౨౭ 

వ్యా, ఆకౌరమితి, ఆశంసీతః ఆఖ్యాతో భూరిలాభో నేక స్ యః స్తా పీశ్యేన 

ర్ం తథోక్త కం మలా భానానకమిల్య థి - అంత ఃకరణళ బన తచ్చ ల్రిచళ్ళోహో 

అత్యు లే - తదనుయాపం తదనుకూలం ఉత్సావానునుణవ్యాపారతమమిత్యర్థ 1-ఆ కౌరం 

మూర్తిం దధానం తం ఆస్టనం-మునిః విజయోదయే విజయఫల"కే తప పస్పమాథా తపో 
ళ్ 9 జ నియమే, ని, సమౌధిర్నియమే ధ్యానేమా నేవైవ సమర్థన ఇతి విళ్వః, నియోజయిష్యుకా 



తృతీయన్పర్షః, 68 

నియో క్టుమిచ్భన్నిత్యగ్థ 8+ గా ల్ఫట్ శేషే చేరీ ల్ఫట్ జ ల్ఫటస్సజ్వేతీ కత్రాదేళః 3 

ఇలి వత్యుమౌణ మువాచ, 

అనేన యోగేన వివృద్ధ తేజా నిజాం పర సె పదపీముయచ్చ౯, 

నమాచరాచారముషపా "గ్ఞశస్తో జపోపవాసాభిమనా రునీనామ్. ౨౮ 

వ్యా, అనేనేతి, అనేన స్యోపది స్టే శేక్యగః = యోగేన “వృద్ధ తేజాః ఆధిక 

సృతాపోవా = నిజాం పదవీం పరస్మై ఆయచ్శక్ పరస్య స, వేళ మదధాన ఇత్య 

గః-ఈపా త్రళన్ర్యః నృహీతాయుధ త రకా సాభిషవై ః - స్వాధ్యాయాన 

శనస్నానై 8-మునీనామావారం సమౌాచర ఆనుతీన్ల, 

అవ, 'త్నేత్రవి శేషే తపన్సిగ్ధిరిత్యాళయేన తం నిదర్శ్భయ న్నాహ:--- 

మూ, కరివ్యచే సయ త్త సుదుశ్చ'రాణి 

ప్రస త్తయ్ నోత్రభిడ స్ట నపాంసి, 

శీహాచ్చయం చాళుశిలోచ్చయం త్ర 

మేష వణాన్నే వ్యతి గుహ్వ్యాక స్తా్యమ్. ౨న 

వ్యా, కరిష్యసబఇతి, యత, శిలోచ్చయీ నో తృఖిదః ఇందద,స్య _ సృసత్తయే 

(పృపాదాయ సుదుశ్చరాణి తపాంని కరిష్య సే - చారుశిలోచ్చయం రమ్యశిఖరం తం- 

శిలోచ్చయం గిరిం ఇం దృకీలాఖ్యం, ని, “ఆ దిగోతగిర గావాచల గ లశిలోచ్చయా” 

ఇత్యమరః జ ఏష గువ్యాకో యశః - అనంతర మేవాస్య పురః St చేమ 

ఇలి నిగోళః ae కుకా న్నేమ్యతి. స్పా సాస సయిష్యతి, 

ఇతి బ్రువాణేన వ మే బాం, ద నూనుం నుహర్షి ణా తేన తిరోబభూ వే, 

తం రాజరాజాను చరో౭._న్య నద్యఃప, రు చేశమా-జేశ ఇవాధిత స్థా, ౨౦ 

వ్యా, ఇతీతి, ws nak బాం దృ నూను మగ్గునం - బువాగేన ఈ కనే 

త్య ః * వ గ్రమానసామో"ప్యేవ గమానవద్యాఇతీ భూళతే వ గమౌనవత్ప్రత్యయ గీ నీరో 

ధానఫ్యావిలంబనూచ నాగ క "లేన మహర్షి ళా న ఆంతర్ల ఛే అ 

భావే లిట్-రాజరాడో యక్షరాజః ని, “రాజా ప సృభౌన్ఫే చ్రే యశ్నే కత్రి 

యళ కృయో? రితి విశ్వః న త స్యానుచరః యతః పూరో్యో కః a ఆ దేళః 

సామా దాడ్దే వ సద్యః తం ఆగుగాధిప్టితం సృదేళం ఆధిత సా ప్రా ప్ప ఇత్య 8 ఈ సాది 

ప్వభ్యా సేనచా భ్యాస స్యేతి పత్యం, 

మూ, కృతానతిర్యా గ్రవ్బొాతసాంత్వవా దే 
ఆ తన్నృృవాః ఫుణ్యజనన్స జపా, 
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ఇయాయ నఖ్యావివ నం ప్రసాదం 
విశ్యానయ త్యాశు నతాం హీ యోగః, 3౧ 

వ్యా కృతేతీ, స స ఫుణ్యజనో యత్నః-కృ తానతి। కృత పృణామస్సకా వ్యా 

వృతః ఉ _కృస్సాంత్వవాదః | సియవచనం యేన తసి కా ని, “వ్యాహార ఉ కిగ్ల పీతి 

మిత్యమరః, జిహ్హైవన్లు నే _ ల్ సహో బాతానురాగస్సకా సఖ్యో gaa ని, 

“ఆభ మ 0 సఖా సుహృ?” డిక్వమరః-సం స, సాదం విన ద్రంళం _ ఇయాయ స 

తు ర సాధూనాం యోగః తః ఆశు విశ్వాసమతి విశ్వాసం స ౫ 

సామా న్యేన విశేషసమస్థనరూపో2_ గ్ధాంతర న్యాసః, 

మూ, నభాసేవ సుమేరుకుంజూ౯ా 

పీంయమానానుదయాయ తేన, 
we దుగఖక్భ తాగ లాభం 

తమ శృనై సె ౩ పాండునుతా౯ వేచే. 39 

వ్యా, అధేతి, ఆథ ఉన్లభాసా నూశ్వేణ-ఉదయాయ ఫునరుద్దమాయ విహీయ 

మౌ నాకా త్యజ్యమా నానితి తమః స్రా ఫికారణో కః-బృ్బృవార్యనితీక్ చౌవో గ 'త్వారీ దీ ప్య 

మూనానిరి తమస్పంకోచకారణో | య | సుమేర్యువాణం కం 

జానాం సౌవ సృత్వద్యోత నాగ ౦- లేన ఆగు నేన ఉద యాయా ల య సే విహీయమా నాకా 

బృవాస్త ge అధికబుు స కౌళాకా-ఫార్వవర్వికేవణద్వయళ్య (సృయోజనమనుసం 

ధేయం - సాండుసుతాకా చతుర ఇతి శేషః దుఃఖీవ కృచ్చేేణ కృత ఉపపాదితః 

ఆకలాభః ఉత్ప గీ ర్యస్వ త కథో క్షం - లేహిం వివేకిత్వా త్క_థంచి ల్ల్రోదయ 
మిత్య* ౩_తమశ్ళో కేంధ కౌరళ్చ, ని, “తమోంధ కారే సరా నౌ తమళ్ళో కే గుకకాంత 

రి ఇత్యుభయగ్రావి విళ్యః-శనె గందం సృ పీదే _ తేషాం వివేకి త్వాద్భీతళీతమి వేతి 

భావః - ఆ ల్ తమళ బస గ్ల నిన్న సత్యా చేపా పాను సాణి తేయముపమా, 

అసంశ యాలోచిత కార్వనున్న ః పేనూ నమానీయ విభజ్యమానః, 
తుల్యాద్విభాగాదివ తననోభిగ్య 8ఖాతి భారోవి లఘున్స మేనే, 99 

వ్యా. అసంశయేరి, అసంళయమ'సంది్య్యం యథాత థా ఆలోచితం వివేచితం య 

త్కార్యం తేన నున్నో నిర స ఇతి అఘుత్వహేతూ కః, నుద విదోంద త్యాఘ్లా క్ ప్రైభ్యో 

న్యతర స్యామితి నిస్టానత్వం - శార్యగారవమాలోచ్య నిర స ఇత్య* క్ న పేన్లూ 

భ్రాతృ చాత్స ల్యే న కర్తా - సమౌనీయ ఫునరాకృమ్య - విభజ్యరూనః, సమళోక భాగీ 

కి కయమాణః-తుల్యేన డశ్రేమ్లా లరుల్యదుఃఖత్వం భవతీతి భావః-సవూర్య్వో కః దుఃఖమే 
క 
చాతిభారో దుఃఖాతిభారోపి అతిభారథభూతమపి దుఃఖమిత్యర్థః = తన్న నోళిః తేసాం 



చతుగ్గాం పాగ్గానాం మనోభిః తుల్యాదింధాగాదివ వూరోంకా ల్పేంేమకృ తాల్ 

సమవి భాగాది వేశ్యగ 8. వసుతసు వివేకాదేవేతి భావః = పునర్విభాగ గ గవాణం తస్య 

హీతుతోతే కార మనువాద ఇత్యదోపః = అఘుః మేసే మతః-య్ళ్థ థ్ క్రో2_ వే 

కథా విభజ్య ఒబహుభిరువ్యామానో మహానపి భారో అభఘుర్నవ్య తే తద్వదిత్యర్థః, 
అవ, అథ వం ప Se యా? శోకం విపేకో నిర రి గాయేత్యావా: ప 

ఛై ర్వేణ విశ్యాన్య తయామహ గో కన్ని సీవాదరాతి ప పృభవాచ్చమన్యోః, 
వీర్యం చ విద్వశ్పు సుతే మఘ; 'న్నోకేమ న సానమవాప శోక ః, 

వ్యా, ఛై క్యేణేతీ, ఛై క్యేణ తేషాం నిస సగ్గతోనిర్వికౌరచి త్త ల్వేవ-తథా మవా 

గే వ్యాసస్య- ప పృవ ల స్వేతి శేషః _ ప కసత న న కన = 

అ౭+తి స ప్రభచాదశాతి బాతుకాత్ తీవా సన్సవహాల్. మనోః కో ధాచ్చ త్రో _ 

తథాగ్గున పు న నా ఊాక్యొంకరం విశేషణము ఖే నావా _ మఘాోనస్సు తే 

అన్హునే వీర్యం చ, ఉన నలో కేత్యారినా షల్షీపృతిచే షేధ!-సిద్వత్సు జ్ఞాత కత్స్వితి యా 

వల్, ఈ ఏదేక్ల తుర్వను రితి వె కల్సికో కహాంోకః- తేషు పాశము నోళ్క సానం 

సతీం కాప. న పాప, 1 క 

స స దూరం విపయ యామానివ వానరన్య, 

భుభూాతం తదకర (గ్రహాం విభావరీం ధార్థంతమివ ప వపేచే, ౩3౫ 

వ్యా, తానిరి, తత్ పార్ధ శ్యాగజనికం-కర, నుఖం Wu ఆళర్శ దుఃఖం, ఈ 

నతి నవ్ సమాసః-భూరిధామ్నః అతి లేజన్నిన ఇతి వాని పొతూ కి = -చతురః 

తాకా హస్ వాసరస స్య భూరిధామ్న శ్నతురోయా మాజా గవా రానివ దూరం 

విహాయ త్య కా-ఏకాఘ భూతం ఏకరాశిభూతం ఇత్, *గే రా గాసాదయః కృ తౌదిఖి 

రితి చ లనే కర ర్య థారయః-_ శే , అ్యాదిరాక్ళతిగణ ఇలి శాకకూయనః-కృష్ణాం విధా 

వరీం కృన్ణపత్షరా తిం ధ్వాంతేమివ కృష్టా దృవదీం పృహేదే స్రాప, 

తుషార లేఖాకులితోత్సః లా పర్య? థు ణీ మంగళభంగభీరుః, 

అగాఢ భావానీ వితోక శే సాన శవ మోలయితుం విపే హే, 

వ్యా, తుపాశేతి, సా ద్రౌపదీ - విలోక నే అసు నావలోక నే-అగూఢ భావా 

అగూ థాభిప్రాయాపి - ను టాభిలాషిజీకి యావత్ , ని, “ఛావో లీలా శ్రీయా చేస్తా 

భూర్యలిసాయజంతుపి'తి వె జయంతీ - మంగ ళభంగఫీకుః మంగ ళహా శేర్భీతా 

సతీ - పర్యర్రుణీ పరిగ తాక, శీ బాషా న తే ఇత్యర్థః-అత ఏవ తుపార లేఖా కులితో 

త్పలాభే పామబిందుపరీ తేందీ రసన్ని శే ఇత్యుపమాలంకౌరః _ లోచ నే మోలయితుం 

నవిషేేౌ న శళాక, అసణో ద పహావారక కేపి తన్ని పాత సాషమంగళ త్య త 

న్నిర్వ ర్లకం నిమోలనం 1 క సదకా శక. . © = 
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మూ, అకృ్తి తి మప మర సాభి రామం 

స, ర్స ల దృస్టివిలో భిదృష్టం, 

నుప సాడాంజా నికామం 

జా పాలే తుమి వేంద్ర నూను ౩, 32౭ 

వ్యా, ఆక ని, మేతి, షం దృనూనుర గ్టనః, శ్రియయా నిర్వ త్తః కృ త్రిమః,* 

డ్వితః శ్రరీతి న. న! నొ నిణ్య మితి నుమ 9 త్టియః-తగ్విరున్ధః ws డ్రౌమైవ 

రసః - ప్రేమరసః-అకృ వి, సి ఇ గై మర జీన అభిరావుం-అన్య త యీనూ ర నేన మధు 

రాది నొచాభిరామం - ర. 'కమణ్యా అర్పితం దృప్వైం ర దృష్టి 

విలోఖి దృష్టి £,యమిత్య్య ౩-దృ్భన్గం దర్శవం, hie భావే ః మనః పృసాదః 

ప్రసన్నం మన ఇత్యగః 1 సోంజలిరి వేశ్యుప మిలిసమాసః - కేన ; స 

లిగా పథి సాధు పాాభేయం సంబళ మివ, * పథ్యరీథివనతీస పలేగ్గణ్ , నికౌను 

మగిశయేన జగ్రాహ రామౌర్చితం పొథేయం పథి కశేమాయ భవలీత్యాగమ।, 

మూ, 7 ఇ ర్వావసాచేన సూత పసాదా వన్యద్వి' పీజీవ నిదాఘసింధుః, 

విడిద్ద'ణాపోదయనన్న కం రమువాచ కచ్చా )దితి రాజవు త్రీ 3౮ 

వ్యా, ఛై గ్యేతి, వన్నద్వి పేన- _వన్యగ ల యు. ౦-నిదా 

ఘనీంధుః (| వ పృ కాలనదీవ-ని దాఘ గ్రహణం దౌర్చల్యద్యోత నాగ ం--ధె ర్యావసాటేన 

ఛి ర్యళంం చేశ గ్ా వాత పృసాదా వాతనెగల్యా మోభం సమి'లేత్యరః _ రాజ 

పుసీ త్మ వ్రియనుతా చౌ పదీ - అతః గ” ర యు కమేవ వక్ష్యుతీతీ భావః, నిరుద్ధ 

చాపస్పేదమం సండుద్ధ రోదనం సన్న కంఠం “హనళంఠస్వరం - అథ తయోరభయోః 

కృతబహు వీ, పశ్య ర) యావి శేషణయోర్వి శీేషణసమాసః - కృచ్యాాక్కథంచిత్ _ 

ఇతీ వత్యుమొణమువాచ, 

మూ, మగ్నాం ద్యవషచ్చన ని పంకభూ తే 

నంభావనాం భూస్మినోస స రిష్న౯-, 
ల 

ల కృదభిహి పితో భావో. చ ,వ్యవత ఏం) కౌశత ఇతీ న్యాయాదితి భావ 

అస్య చ వాహక వాసనను ౪ కృద లిహి వాత; కృతా కణ సంక్య యేన అభీహీ తోజఛి 

ధీయమానో భావః ధాత్వగః ోవస్టీవత్ , స స సవ న్రంలాద్వతీః-స్వా శయ ఇ'వేత్యగ్గః. 

స్వాశ్ర యబోధ్యమొన ఇవేతి యావత్, తథా చ కృద్చోధ్యమానో ధాత్వర్థ స్సా 

లోయ విశేవణతయాపి చుశౌళత ఇతి, కేచిక్తు దృవ్యవత్ జ ద వ్యేణ తుల్యం 

దృవ్యవత్ - స్వాగ్ర్ర్యయవదిత్యగ్థ 5, తథాచ wee భావ్నాగ్చయవాచకో భవతీతి 

సలిత మిత్యాహుః, 
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అధిద్విపా నుూతీపసాం ప ప్రసిద్దే 

రన సృద్వినా వూ భృశమున్న సీళయాః, క్రొ 

ఐగ్యః మ గా మితి, పంకభూ తే a ని, “భూతం మైదా వీశాభాదా 
p= యో ల ఇ 9 ళ్: a క్ష జ న్యాయ్యే సతో్యోపమౌనయోి” ౭తీ విశ్వః ద్విమచ్భద్నని క త్రుకపేు మగ్నాం దురు 

ద్రరామితి భావః-సంఖావనాం యోగ్యతిం గారవమితి యావత్ -భూతిం సంపద 
46 ఎ వే. గ మివ, ని, “భూతి ర్భస్మని సంపదీ రా రకర ఉద్ధారకః త్వమితి శేషః - 

ఆధిద్వి పాం గుఃఖ చ్చి దాం తపసాం కరన పర వస .ర్యంకం - అస్మద్వినా అస్యా 

ఖిర్వి నేత్యర్థః * పృథగ్వి నే త్యాది వా పి; ల్బాత్చిం చసూ - భృశం మోస నీభూః జూ 

ఆస ద్విరహాద్దుర నా మాభూకత్స ॥ వహ తిస।పరిపంథిత్వాదితి ఫౌవః, + 

మౌజిలుజీ త్యాశీర 7 లజ్ - నమాప వై ఇర్యే డాగ్ మ సృతి'పె,ధః జూ అన న్య నా 

స సంస రస ని తే దావ చి _ నత, ఉన్మ నా స్పంపద్యమానః భవతి ఆనన * అభూతత ద్భా వె §ః ఆరుర్మ శ 

శ్వేరోరహోరజసాంలోపశ్చేలి సకారలోపః - ఆస్యచ్యావితీకౌరః, 

అవ, ఆశానౌత్భుకకదార సరం తస్య సత న స్ఇని దానత్వమాహ:___ 

యశోధిగంతుం సుఖలిప్ప మావా నునువ్యస సంఖ్యా ముతివ_| రితుంవా, 

అనుత్సు కానా మభియోశభాజూం నముత్పుశేవాంక ముసె తి సిద్ధిః 

వ్యా, యళ ఇదీ, యశోధిగంతుం కీ రిం లస్థం- వేతి “శేవఃంసుఖస స్య క 

అస మళ్ళా చా. మనువ్యు సం ఖ్యాం మనుపే ష్యషు గణనాం ఆలివ ర్థిలుమతి శు మితుం 

వా = అమానుషం కగు కరుం వెత్యర్థః = ఆభియోగ భాజూం న అను 

త్ఫుకౌ నాం దుగ షి నా శావి మితిష్ట gs నిగ్గిః వుంగ్మో మ నిద! 

సముత్సు కేవ క వశం నేవ - Sos క్షం మన్యు చోపెలి తస్లోదస 

ద్విరవాదుఃఖమౌ: 'శపన్ఫిద్దేస్పోథివ్యవి. ని భ్ నః 

అవ, అథాస్య మగ్యూస్టీ శగ్వాగా తపక పళ్ళ త్తి ద ఢయితుమ3నికౌకం 

న ప స 

ప 
తత తగ ముషప్ల౯ వసువ త్రి a 

శేబస్వే తాయ విజభమక వ వృ శే 

ర్నిఘ్నక వై, వృయం ప్రాణమివాభిమానిమీ, లోగ 

వ్యా లోక మితి, విధాత్రాబ హణాలోక ంగోసప్ర పుం గకీతుం విహితస్య సృష్టస్య 

తత్తస్య క్షత్ర తియజాలేస స్స ౦బంధి య చేతృ గబేవ జైతృం వ కేతరృళ ఛా తృ 
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న్నంతాత్ (ప్రజ్జాదిళ్య శ్చేతి సా రేణ ప్ప) త్య్యయః-ఓదో బలం దీ ఎపుర్యా *న్మి ఓణొోబలే 

చ దీప్తాచే తీ విళ్వః = తదేవ వు ధనమితి రూపకాలంకౌరః జ షొ అపహా 

రక్ = అరినిక్భత స స్య కుతః యత్ర ౦ తేజు ఇతి భావః-కించ నిజయకి పృ త్రై ష్ విజమెక 

జీవ నాయాః-కు తీయస్య విజిత మితి నృరణాదితి భావః, నిం వృత్తి త్రీర్వర్త రనజీవ సే 

ఇత్యమరః _- తేన్వశాయూః తేజన్వి వామిత్యర్థః _ లేజసః ప్రాథాన్యద్యోత నార్భం 

ఫావప, ప,ధానో ని-రేళ 8, గ్రనుం స్రాణమివ 'స్రాణస వుమిర్య $ = అభిమానమవాం 

కారం నిఘ్నకా sre తేజన్వి నాం Soe 'మానహానిరితీ ఛానః' 

ఫ్ర “అధి శేపాద్యసవానం "తేజః WS యేష్వుపీ” త్యాహుః, 1 

ప్ర'డాన్నతె తె రా ప్పజనో పనితిస్పంశియ్య క చ్చే)? నృప ఃప ప్రపన్నః; 

ప. పతితం పృథివ్యా యశ నృమూహాన్ని వ నగర మ్, 

వ్యా, | జేసీ, పునళ్చ ఆ పజనోపనీతః శ్రావిత ఇత్యగ్ధ 1. థాపి సంశయ్య 

కథ మేవం స ఇతి సందివ్యా వీ వీ డానతేః _ జాగుపి లి వృత్తాంత, కవ ణాదితి 

ఫావః-న ప ప దేళాంతిర" స్థంకృళ్ళేణ సై స సలి వా ప్రాప్తః = ఆఫో _క్రత్యాత్క భంచి 

ద్విశ్వ_స ఐక్య .- కృణ్య'తొమప దుస్ఫహాః - Sea ఫెవః - ఇర్యే 

పా ee వ్యాఖ్యా-ఆన్య థాచ వా్య్యాఖ్య్యాయ తే _ ఆ _పజనోపనీతో జ్ఞ తీకృతః 

ము క థమిదమ న్యాయ్య ము," పేక్ష్య మితి పూర ఫ్ ఏ,డాన 3ైర్షుగువ్సితక ర 

దర్శ నాదితి భౌావః-న్ఫ_పెః స సః కృచ్చేం వృపన్నః “రంగికి అ గోత్ర కల 

పీము మధ్య రుల నీకల బుద్ధ్యా ఉ "పీశ్నీత ఇత్యగ 8 - పతృద్వయేపీ ప్రృపన్న 

ఇత్య ల, ఆ ప్పజనోపనీతత్వస నీ పదా స్టభూకన స్య వి “శేషణగ త్యా సౌతుత(ోక +: కీ కావ్య 

లీంగములంకెొర॥=పు: ఎళ్ళ పృథివ్యాం పితాసధూత ముల్లో చతుల్యం, ని, లన 

ముల్లోచి ఇతి, “యా స (స స దావృ తే భూతం ప్రాణ్యతీతే సమేతి త్రిష్వి'తి బొనుర 8 

దిగ్వికీన్లం దిగంతలగ్నం, వితానముపి దిగంతీలగ్న మితి hee పు లా విస్ఫృతం షె 

ని, “వితతం వి _సృృతం తత్ర" మిత్యశురః- ప్ర, ప థితమితి పార _ న సిద్ధం యశ స్స్ఫమావా 

న్నివ సంకోచయన్ని వేత్యు తే ఏవి - అరాతిపరిభూతస స్య కుతః క్రీ ర్రిరితి భావనకి, 

ten Ca సో me ఏళ్ళు వీర్యాపడా "నేవు కత వమర్శ 

_న్తన్వ న్నభూతొమిప నం ప్ర లీలిమ్, 

కుర్వన్ ప్ర త తు పా! నో 

మర్క్తి్చమామన్నా బ్రవావ శేషః. 53 
అకిమేునున ఆక క వ నాపునా నానా సమా బచాననా నప నాకాడు నానా నాతల ఆడా తాపపుమునోపాడా చాయా ద భామా... నం నాను కైకాల అద నార కా కాట ద చలా మ క ప ద భు. 0 యో కాం. 

{ “అధికేపానమా నాజః పయు క్షస్య పకేణ యల్, ప్రాణాఠ్యయే౭._ప్యపవా 
నంత _త్రేబస్సరు దాహృతి మిత్యప బోథ్యమ్, 



వ్యా, వీక్యలీ, ఫునళ్ళ, వీర్యా జ్య వాప దో నాని తేషు కృ తవమర్శః కృతా 
లో జ అ జే ణన ఆ PPE స్క_౦దనః - ఫురాక్ళతపరా క్ర,మోదు య. న క అపదానం 

9 a స అ అల ల ని, పేజీ ళల 
కర్య్శవృత్తే మిత్యమర 8 ఆత ఏవ ౦ ప్ర, ౦ oS ౦ (హా సృథితఖ్యాత 

ఇళ 3 క అసో nt వే షం ఇగ్యశురః అభూ తామవిద్యమా నామి వతి సత్యా అపహ్యసత్త్వ్వ 

ము తేరి క్యు చత న్వక కుగ్యక- ఫు వళ్చ, అహాగ్నో 2వ శే సీ దినాంత;ః, అర్కుత్వి షా 

స ముత్తర కెలా నాం న వరుల నం కుర్వన్నితి శ్రోతీ 

ఫూ ౭యము ప మా భి న ఇవ ఇ ఏ మనక, పూరియ పుపమా, ఆరినిర కత [0 తిళ్చిరా న నమిత భవః 

సరా, పన యోూజఒసాసు పరా 5 పయు కః నురా పృనవ్యా యూ ర 

స పం న శక్యః కిము తాధిక్ రుమ్, 

ఇ YANK యాం న 7 ఇ సవీకరిష్యత్యు పశుష్యు ద uw 

స్పత్వద్వినా మే హృదయం సకారః, కోర 

షభ ఖ్ సీ అ లే అసు a 1 "స 151 చుషళ* ల వ్యా ల్ హ్యాతీ, పునశ్చ పె కి శ గ్ఫేఖీః ళం సా [ ప § చృయాక్తః 

ఆచరితః యె? నికారః పరిభవః శేశాంబ౦ "క రాకు పః te నళ కిక్టః-అధికి రుమను 

భవితుం కిముతీ-య న్య స్మరణమపే దుస్సహాం త స్యానుభవ స్తు దుస్సవా ఇతి కిము వ క్స్ వ్య 

మిత్యర్గః - సః నికౌరః త్వగ్వినా- త్వయా వినా, * పృథగ్వి నె త్యాదినా పంచమి 

ఆర్ష స్సక్, కోతి శ్చ ద భిఘూ తాత్చు రాణ ప్పహోర ఇవ  త్వేద్విరవాదుఃఖాత్సునర్నవీ 

భ వన్నిత్యగ 2, ఊపశుష్యుత్ , నత్వద్యాపి శుష్క_మితీ భావః, దుఃఖ సంభనం శోష 

పదా $= హృదయం నవీక రిష్యతి అ! వ్. వ,ణమి వేతి ఫౌవః, దుఃఖితస్య 
లో! ర "ప షా ఎఇ, గు _ షై పునర్దుః ఖో దయః (కాంట కును దుఃఖ హాతుం పన టకు ల 8 ఆత 

లో 
న య అర న ల కో షాదివి శేవణమా కృసామ్యాద్వ్ర ణాద్య ప, స్తుతార్హ సృతీ లేస్సమౌసో క్రరలంకారః, 

అవ, పునః ప్ర కౌరాంత రణ మన్యుముద్దీపయలీ ప్రాప్త ఇత్యాదిఖి స్తీ భః: 

మూ, ప్రాప్తోభి గూనవ్యననాదనహ్యం దంతీవ దంతవ్యననాద్వి కారమ్, 
ద్విషత్చ్ర తాపాంతరితోరు తేజా శ రద్ద నాకీన్ల ఇవాది రహ్నః, 

వ్యా, అఫీమూ నస్య వ్యసనాత్ భృంకాత్ , ని, “వ్యసనం విపదిభ్రం శే దోషే 

"కౌామజకోపజుి ఇక్యమరః_దంతవ్యసగాత్ దంతభం-గాత్ దంతీవాసవ్యాం వికారం 

"వె రూప్యం ప్రా వ్పః-తతో వపృత్యభిజ్ఞాయన ఇతి భావః - ఏవము త్రీరత్రాప్యనుసం భే 

యం-ఫునళ్చ _ ద్విమత్ప్ర తాపీన శ శ్రులేజసా అంతరితం తిరస్కృృతం ఊరు తేజః 

పృతాపో యస్య స తథో కక, ఆతఏవ శరద్ద నాశీర్ణ 8 శర చే ఘచ్చన్నః అవ్నా ఆదిః 

ప్రత్యూష ఇవ (రద బై కఫ సైారాచూన ఇత్యర్థ8-మ ధ్యాహ్న స్తు మేఘా 

వర గోపి కథంచి త్చ్రత్యభిజ్ఞాయత ఏవే త్యాళయేనో క్రమాదికితి, 



7౧ కిరాతార్జునీయే 

నవ్బీడమందై రివ నిమ్మి )య త్వాన్నాత్యర్థమ నై )రవ భానమానః, 

యళ :ఃత్షుయా త్రీ ఇజలార్ల వాభన్త వ్రమన్యమా కార మివాభిపన్నః, 

7 = hE 9 a జు గ వ్యా. సీ, జతి, వునళ్ళ్చ నిష్కిఎయ త్వాదర్థ క్రియాళూన్య త్వాత్ అ స్మన్సీడ 

మంవైరివ సి, వీడే రత ఏవ మం౫ రపటుఫీరివ స్ లో రిత్యు త్పే ఏమా నిం “మూ థాల్బా 

సటారిర్భార్యా | ముందా ఇళ్యమరః-౯౪ స్త స్వ ఏరత్యర్థం నాన భాసమౌన;। నప, కళమౌ 

నః - పూర్వం తు వై నమితి భావః-కించ యళ సకయాన ane శీణజలో యోర్ణ్మ వః 

తదాభః జా - సం అన్యమౌ కౌరం ఆఫేపన్న 8 స ఇవ స ఇత్వ 

త్పేంక్షు - త స్యాళ్చ ఈ ఇజలార ₹ గృ నాభ ఇత్యుపవమయా సంసనృస్ట్రః, 

నూ, చుళ్ళాననాక ౫ రబ ప రఫిసన్నాక రివ భా గ్య నజ జ 

కశ 5 కొదర ర్ధ కృతెవీర్య శారి: క చ్చిశ్స్చవవాసి ధనంజయ న _నస్త్వ్వమ్ గ్ర 

వ్యా, దుళ్ళాస స నేతి, ఫునళ్ళ దుశ్ళా సనస స్య కరు ఆకర్ష శి ఆకర్ష ణం-సపఏవ రడో 

ఘాళిః, మాలిన్య టోతుశ్వాడితి భావః - కన వికీ గె | ర్విమీ వే పతక సక నినా -థ రివ 

సెత్వతాం యుహ్ణాకమసత్చా) మత్వాద నాప్పైరివ. స్టీతెరిత్యు తే IE అ అన్యథా 

కథమియం దుర్ద శేతి భావః - కింతు భాగ్యనా థః వైవమౌత తీశర తైః - అన్యథా 

స్వరూపమపి లు శ్యలేతి భావః-ఏఖిః ప౦దృశ్యచమూ నై ర యు. ఎత భావః. కేన! 

శిరోరు-హెః కుత్సీతః ఆర్థః వసు కడగ కిని “అగోఫీథేయరై వస్తు పృ్యయోజననివృ ట్రై తి 

స్వి'త్యమరః * కోక “శత్చురు ఉ.వీతి కుళ్నుళ్య క దాబేశః-కదరి గల గర్హ్య్ర్ర 

కృత వీర్య సా ర” శెర్యబలే యస్య సతథో క్త క్యు ఎ ఇక్ధం ఫూర్వవిలతణ సం సః 

పూర్వ ఏన ధనంజయోాపి కచ్చిత్ , ల “క చ్చిత్కామవ, ప |, వేదన?” ఇక్యమర 8 సఏవ 

చేస ఎవ మస్తానుేత్నుస ఇలిభావః 

అవ, అథాఫ్యు పేక నే దోవమావా: __ 

మూ, నమ శ్రీయ 2 య 

స్తత్కాద్మక కం కర్మసు యన్య శే క్రి, 

వవా£ దియీమష్య ఫ లేఒర్భజా లే 

కరోత్యనంస్కా_రహళ ఈ “మివ కిమ్, ఠీ౮ 

వ్యా స ఇలి, తషతాత్ త్రౌయతే ఇతి యత్ర ౦త్న త్రీ యకుళం ఈ సుపీతియోగ 

విభ గాత్క. సృత్యయః వృషోడ రాడి క్వాత్నూర్వపద స్యాంక్యిలోపః - అథవా తడితి 

క్విబంతోప పప దాత్క ప్రృత్య్యయః-త ల లే జూతః శ త్రయః గ్ తుత్రార్ల ఇతి ఘ్ప్ర 

త్యయఃంకర్ష చ 'ప్రభవతితి శౌర్ముకం ఈ కర్ష్యణ కథ క్యు ప్రత్యోయః = 



ఏవం స్థితే వాక! కథ్యలే = యస్పతాం సాధూనాం, 'సవాత ఇరీ సవహొఃశపణా 

ద్యచ్ = గ్రాణస్య సవాః ల్రాణసహో రతణతషమః - సఏవ త శీ) యః క్ష సీయశ్ళా 

వాచ్యః-తథా యస్య కార్ముక జే కస్య కగసు రణ క్కియాసు శ = -అ తి శేషఃతదేవ 
శార్భకం కౌరు కళ్వవాచ్యం - ఆరో నై తౌళగ్గా ముఖ్యా నాన్య తే, తి భావః - ఏవం 

సితే దయిీం ద్వివిధాం య్ మప ద్వావపీ ఫీమా క ల్సి యశకారు సృ కళ బై విత్టగ 4 ప 

ఆఫలే పూరోంకా వయవా గశూశ్యే ఇత్య -అర్థకాశే సలి ఢి పసామాశ్య జాతి 

మొ, ఇత్యగ్థ 1 ని, ae జాత్యోఘజన, నతి విళ్వః-వవాక స, సవన ర్రయకా 

అపంస్కా_రవాతాం అవ్యుత్స బీదూషి తామివ కరోతీత్యు'త్పే ఇతా-కసా 3 క్వమప్యస్క 

ద్రృతమేణేనో కృదోహె దాశానం 'మూచయ న్వేత్యగ్థః 

ఆవ, అన్యథా త్వగ్ష ణా ఆపి నో వేయు రిత్వ్యాహ :--- 

ఏతౌజన స్పన్నిధిమా త కేపా భవత్కృ్భ తాం భూరీమపేకమువమూణాః, 

నమానదుగిఖా ఇవ నన్య సదీయాన్పరూప తాం వా గుగ్తా భజంతే, 

వ్యా. హేపార్థ వితలెజసః నివృ్ర భావాః ప సన్నిధిమా త్ర, Se శా సతామా 

బ్రౌవళిస్టాః ధవత్క్భ తాం భవతా కగివ్యమహాకాం * ఆశంసాయాం భూతవచ్చేతి 

భూతవర్ప్రత్యయః. - భూతిమభ్యుదయమ క్షమా ₹కాః త్వదీయా గుణాః సమాన 

దుఃఖాః సమదుఃఖభాజ ఇవ నోస్థాకం నదూపతాం వీతెజస్వ్యాదిసాభధగ సం భజంత 

ఇత్యుపమా - సాచ సమానదుఃఖా ఇ వేత్యు కే క్షయా వీతౌజస్వాదిసం భావితయాను 

ప్రాణి కేత్యనుసంభేయం, 

అన, తథాపి మమైన కోయం భౌర ఇత్య ణావా! 

నమూ, ఆమీప్య మాణం డిప్రుభీః శ యాట 

న్నా గా రివాలూననటం మృ వ. ద్రం 

తాం ధూరియం యోగ్యలయాధివాఢాః 

6 నంగి | దీప్ల్యా దిన శ్రీగివ తిగ్మరశ్మిమ్ గం 

వ్వా ఆకీ హ్యమాణమిలీ, | ప మొదాత్ సృజ్ఞు మా న్యాక్ న తు దెర్నల్యాదితి 

భావః.రిపుఖ్ః ఆశీ ప ప్యమాణం క ప్యకొణం - అతఏవ సృమాడాత్ నాగైర్తడై 8 

ని, *గ జేపి నాగమాతంగాి విత్యమరః ఆలూనస 'టముచ్సి ప్త ప కేసరర ని, “సటా జటా 

శీసరయోి రితి విశ్వః-మృ గేం ద్రం నీంవామివ న స్థితం ౩ త్వాం ఇనాం భూః కార్య భా 

రః=లిగ రి 6 కూర్యం దీష్వా దిన శ, రివ యోగ్యతయా సఠ్వానాక కలుతష్టర ః- అధి 

ధూథా : అమర కర్తరి క్లః త్వదధీ నేత్యర్థ 8, 
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ఆవ, పూర్వం నిగ్గ కకసాయస్య స (య ఇత్యాదినా దోవ. ఉ కః గంపృలతి 

వ్యవసాయినో గుణమావహా ! 

మూ. కరోతి (యేషు) ౭. శేష జనాతిరి కాం 

నంభావనామగ నతీం శ్రీ మాభిః, 

నంపత్పు జాతే ఫురుపాధికాచే 

న వూరణీ తం నముపైెలి సంఖ్యా, Xo 

వ్యా, కగోతీరి, యః పుమాకా శేవజనాదితరజనాత్ అతిరికాం అధికౌం 

'సర్వాతీ శాయినీ మిత్యగ్గః_'సంభావ నాం యోగ్య తాం ర్క యాభిః చరి వః అగ్గ వతీం కఫ 

లాం కరోతి గం ఫుమౌంసం-సంసత్సు సభాను. ని, “సభా సమితి సంసదిఇత్యమరః- 

ఫురుషపాధికౌశే యోగ్య పఫురుషమగణ నాప, స్తాజే జాతే సతీ పూర్య లే2.నయేతి వూర శీ 

సంఖ్యా ద్విత్వాదిసంఖ్యా న సమేత న ఆద్వితీయో భవతీత్యగ్గ ః _ తస్తాద 

సాధారణ్య లాభాయ తృయాపి మహాను త్సావహా ఆసేయ ఇతి భావః, 

అ అథ ద్యాఖ్యాం సులభచి గ్రవిత్నేప స్య బ్రా పిత స్యాగ్గునస్య క గవ్యముప 

మూ, వ్రీయేషు రః పా వినోపప స్లో 

రి చింత్వ వ "నె 8 గ మమేతి శత 

తవ య మాతే స్ట జయాయ బేషూం 

శ్రీయాడఘాశాం మఘవా విఘాతమ్, 29 
వ్యా, (వ్రయేష్వితి. సేపా స్పియేవ్వస్థాసు విషయే ఉపప లేః శాౌరణా 

ద్వినైవ, విచింత్యమా నె క్రి అక స్థాదేవాళశంకమా నై 8 మ అఘెః చేతః క్షమం ఖద 

మేరి. జయాయ ప సృయాతస్య తవ 'సంబంధినా ౦ తేషావాఖూ నాం వ్యసనానాం, ని, 

“దుః పై నోవ్యసనేష్నఘి మితి నై జయంతీ-మఘవా ఇం ద,ః-యోస్తా ఖిరుపాస్యత 
బరి భావః = విఘాతం నివారణం 'ర్రియాల్ కరోతు * ఆశిషి He లోటావిత్యా 

ర లిక్ = తస్యా దస సృచ్చింతయా న చేతః ఫేదయితవ్యం జయా నా త్వయా-అన్య థా 

తద సంభచా గితీ, భావః, 

మూ.నూగాళ్ళి రామెకచరః ప్రభణూదం వనన్న సంబాధశి వేసి చేశే, 
మాత్సర్య రాగోపహ తాత, సాం హీ సం సాధుష్వుపి మానసాని, 

వ్యా, మాగా ఇతి, అసంచాధః అసంకటః_విజన ఇత్యగ 8, ని, “సంకటం నాతు 

సంబాధి ఇత్యమరః-శివో నిర్చాధః_ _-ద్వయోర న్యతర'స్య విశేష్యత్వవివమోయాం విశేషణ 

సమాసః.తనీ ని న్నసంబాధశి జేపీ దేశే_.చిరాయ చిరం ఏకళ్చాసౌ చర చక్ చర! పాకీ 

నసకా = పృమాదం (పుక్షా దౌర్బల్యం మాగాః * ఇణో గాలుజీతీగాబదేళః-న చనిస్ప d 



వాస్య మమౌకించిత్క_రః శుమాద బరి వాచ్యుమి ల్యావా,---మౌత్స క్యేతీ, మత్సర 

ఏవ మాత్సర్యం ద్వేవః రాగః స్నేవాః తాభ్యాముపవా తాత నాం రాగ ద్వేషదూసి.త 

స్వభావానాం-మౌనసాని మగాంనీ సాధువు సజ్జ నేవ్వపీ విషయే స స్పలంతి వికుర్వతే 

ల్ ఆతృ ప్ర ప మాదని షీ షేధలప్టైా పృమాదరూప శారణస్యానగ్గ స్తా. “ప కాపక్యతి రేక 

కార్యేణ సమర్థ నాల్, వె ధే ఖ్ శార్యా త్మా_రణసమగ్గనరూపోజ *కంతర న్యా 

సో2_లంశకౌరః, 

నిగనుయలి _ 

మూ,తడాశు కుర్యక్వవచనం మవా నేర నోరథాన్న సృ ఫలీకుకు వ్య, 
ప వప, త్యాగతం త్వాసి కృతాగ్గమేవ ననోప వీడం పరిరబ్ధు కామా, 

వ్యా. తడిలీ, త త్రసాత్మా_రణాత్ _ ఆకు శీఘ్రం మవా నః క! కుర్వకా 

తపస్యన్నిత్యగ్థః, నః అస్తాకం మనోర ఛాలా సఫలీకురుష్వు = వెరనిర్యాత చే నాసాకా 

చృతిస్థాపయేత్యగః, హ్ నాయాం లోట్ _కించ 6 కృతకృత్యం చ,త్యాగళత 

మేవ - త్వ్యాత్వాం, * త్వౌదూ ద్వితీ మాయా ఇతి త్వాదేశః - _సనయోరుపపీద్య 

ననోపపీడం,. * స _ప్పమాాాం చోపపీడరుభకగ్ద ఇలీ ఇముల్ -పరిరబుం కౌమో య 

స్యాస్సా పరిరద్ధుకామొసి ఆలింగితు మిచ్భామాత్యర్థ 8. ఈ తుంకొమమనసోర పీతి 

మకెరలోపః, ప్రాశొ౭ర్యనిసైః లం. న ఫ,తిదమితి భావః, 

ఉదీరి తాం తామితి యాజ జ్ఞ సేన్యా నవీకృత ధాహితెవి ప్ర ప కారామ్, 

ఆసాద్య వాచం నభృశం దిదీపే కాష్టాముదీచీమివ తిగరశిః, 
ద స ళ్ ద్ర ప ని వ్యా ఉదీరితామిలి, సః ఆస్టునః_ఇనీజ్ధం-3య సనన గన (ప్రాయ యూ 

సేన్యా దాాపద్యా-ఊదీరి తాం ఉక్ ౦-నవీకృతః ఫునరుడ్డాట నేన త థా ప, త్యాయితః, 

ఆత ఏవో ద్రొహీత।ః మనని నిధాపీతళ్చ వి పృకౌరః పరిభవో యయా తాం- తాం 

వాచమాసా ద్య-ఆక స్ల్యాత్యర్థ 8... ఊదీ -నీం కౌస్టాం దిశం, ని, *ీదిక స్తు కకుభః కాష్టా 

ఇత్యమరః. ఆసాద్య తీగ రక రివ భృశం దిదీ కే జజ్వాల- చు క్ర ఛేక్యగ్థ క 

అథాభిపశ్యన్నివ విద్భోసః పురః పుహోధసా రోవిత హేతినంవాతిః, 

బభార ర మ్యోవ్ వఫుస్సభీవణంగతః క్రి క్రీ యాంమంత్ర, ఇవాభిచారికీమ్, 

వ్యా, అ భేరి, అథ విద్విషః శత్రూక- పురః అభిప తళ. స్ప తః-త థా_పురో 

ధసా ఛా మేన ss 'సమంతృ్కమాహి తా హీాతీసంవాలతిః prea 

యస్య సతథో కృ కథ, హాతిర్ల్వాలాంకు రాయుధి'మితి వై వె జయంతీ-సః అర్జునః రమ్యః 

ప వ,కృ త్యాసౌమ్యస్సన్నపి = ఆభిచారః, పరహింపా ప (సృయోజనమ స్యా ఆభివారికీ, 

_తాం కి అ ee ౦ శ్రియొం గతః అభిచారకర్శణి నియు క ఇత్యర్థః 
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నుంత్ర,ఇవ ఫీషయత ఇతి భీషణం, శనం ద్యాడి త్వాల్ల్యు సృత్థయః-వపుః బోర, వ్ర 

శాంతో మంత్రః (సృయో గాది భేదాదివ సోప్యవస్థా భే దాద్భీషణో బధూ వేత్యర్భృః 

ఉ కమాయుధారోపణం వివృణ్వక౯ (స నమాతా త్రిఖిరవిలం ఘ్య త్యాదిభిః... 

మరా, అవిలంఘ్యు విశర్ష ణం పరైః పథితజ్యారవక ర్య కార్యుకమ్, 

అగ తావరిదృష్టిగోచరం శ్రితని స్త్రింక యుజె " మహేమధి, ౫౭ 

వ్యా, అవిలం ఫ్యేతి, పరైః శత్రుభిః అవిలంఘ్యం అనతి కృమణీయం విశర్ణ ణం 

యస్య తత్ ఆమోఘకర్ష ఇమిత్యర్థః-కీంచ పృథితో జ్యారవే గుణధ్యనిః కర బాణ 

మోమాదికంచ యస్య తత్ కార్ముకముద్వవాన్నిత్యన్నయః-త థా అరీణాం దృష్టిగో 

చరం దృస్పిపథమగతె "-ఆవా వేష్వనివ ర్రిత్వాద స్యేతి భావః-నిగ్లత శ్రీ ంళతోంగుళిభ్యో 

ని స్త్రీ ంశః ఖద్గః, సంఖ్యాయా _స్లత్చురువస్యోప సం ఖ్యానమితి డచ్ సమాసాంతః - 

శితేన తీశ్లేన ని న్ర్రీంశేన యుంబాతే ఇరి శితని స్త్రీ ంళయుజ", సత్చూూద్వి షే త్యాది నా 

కిట్ -మహేషుధీ మహానిషంగా-ఇషవో ధీయం లే2_నయోరితి వి గవాః కర ణ్యధికర 

చో వేరీ కి పృత్యయః, ని, “'తూణోపాసంగతూతీకనిషంగా ఇషుధిర్ల పయాః, తూణ్యాం 

9 3 (వ పకన లర రు ఇత్యమరః, 

మూ, యశసేవ తిరోదధను, వు రృహసా నో ల్ భిదాయుధతుతీః, 

కవచం చ నరత్నముడ్యహా౯ జ్వలిత జ్యోతిరిపాంతరం దివః,౫ీలో 

ఖ హేతు నిర్ర్రింళ చం 

వ్యా, యళ సేతీ, కించ గోతృభిద ఇంద్ర స్యాయుధత్షతీః వజృపృహారరం 

ధ్రాణీ ఖాండవదాహసమయసంభ వా ఇతి భావః మవాసా స్వకాంత్యా యళనేవ 

మూర్తయా కీశ్ల్యేవ ముహు ్రిరోదధత్ ఆచ్భాదయత్. సరత్నం రత్నసహీతం ఆత 

ఏవ జ్వలితదో్యోతిః దీ ప్రతారకం, ని, “న్యాలిస్తారాన్ని భాక్వాలాద్భృక్స్పు తార్యాభంనా 

త? స్వితి వై జయంతీ, దివోంతరం నభోమధ్య మివ సి తం, ని, *ఆంతరంపరిధానియేీ 

బాహే స్వీయేంత రాత ని కీ బం నుభ్యేవకా శే చేతి వై జయంతీ-కవచంచోద్వహక 

మూ, అలకాధిపభ్ళ గ్యదర్శితం శివముర్వీధరవ ర్మ గంప్రయాన్, 

హృదయాని నమూ వ వేశస తుణముద్చాష్సదృ శాంతపోభ్ళ తామ్, 

వ్యాః అలకీరీ, సః ఆధ్దనః-అల క"ధిపభృత్యదర్శితం అల కౌధిపభ్ళ ల్యేన కుబేర 

భృ ల్యేన యక్నేణ దర్శితం, పృ దర్శితం, అకఏవ శివం నిర్భాధం ఉర్వీధరవర్త శవా 

మవ న్యార్హం పృతీ సంప్క్యయాక గచ్చక, క్షణము ద్చాష్పదృశాం వి పృయోగదుఃఖో 

జారు చేత్రాణాం ఠపోభ్ళ తాం దై ప్రతననవాసివాం తపస్వీ'నాం వాదయాని సమా 

విజేళ ఖభేడయామా నేత్యగ్ధ క 



మూ, అనుజగురథ దివ్యం దుందుభిధ్యాన మాశొ 

స్సురకునుమునిపాతై ర్యోోమ్ని లతీ. స్కర్వి లేనే, 
వీ యమివ కథయివ న్నా లిలింగ 3 సుఇరంతీం Vv ఫ్రీ ఖి 
భువమనిభృత వేలాఏచి బాహుః పయూధిః, ౬౦ 

తి శ్రీభారవికృతె" కిరాతార్డునీయే మహోకా వ్యే 

లభ్యపదలాంఛ నే తృతీయస్సర్గ £, 

వ్యా, అనుజగురితి, అథ ఆశా దిళశః-దివి భవం దివ్యం, * ది గాదిభ్యో ;యదితి 

యత్ - దుందుఖిధ్వానం అనుజగుః అనుదధ్వనుః, * అనుగాయలే రిట్ - వ్యోమ్మి 

సుర కునుమనిపా శె 8 లీ వితేచే _ పుష్పవృష్టి క్బాజని ప్రేత్యర్థ = కించ = ఆని 

భృ తాః చంచలాః చేలాయాం కాలే యా వీచయః తాఏవ బావావో యస్య సః 

తథో క్షః = ని, “వేలా హూలవికారయో)” రితి శాళ్వతః-పయోధిః స్ఫురంతీముల్ల సంతీం 

వార్టాత్ స్పందమాగనాం చ భువం సీయం ఇష్టం భా రావతరణరూపం కథయిష్య 

న్నివ క థయితుమి వేత్యర్థ 1, లృ శ్బెతి చకౌరాత్ కి (క్రియాక్థాయాం క్రి యాయాం 

లృట్ -ఆలిలింగ-'సర్వం చేదం శివం జేవతాకార్య ప్రక త్రశ్వాద స్యేతి భోః, అత్ర 

విశేషణమాత త్రసొమ్యాద ప స్తుతస్య గమ్య త్వాత్సమాసో_క్రిరలం కౌరః-తత్రచ ప్రస్తు 

తయారు ము? సము దృయోాఃి ప సృతీయమా నాభా ర్ట నాయి $ె నాయకా భ్య్యోం భది 

ఆళదలక్ను ణా లిక యో కివశాదాలింగనో క్ర రితి రహస్యం - ఏవ మతిళయో క తనే 

స్రాణితా సమాసో కః సీయకథనో తే క్షూముస్టవయంతీ తదంగ భావం భజత ఇత్యు 

భయో రంగాంగిభావేన సంకర ఇతి వివేచనీయమ్, 

ఇలి శీ గ్రిపదవాక్య పృ పమాణ పాఠావారపారీణ 'శ్రీయహామ హో పాధ్యాం.. 

కోలా-చలనుల్సి నాథనూరివిర చి తాయాం కిరా తార్టునీయ వ్యాఖ్యాయాం 

ఘంటాపథ సమా ఖ్యాయాం తృతీయస్సర్షః 



చతుర్చ స్సర్షః, 
(థి ౧ 

మూ, తతన్స కూజత్క_లవాంన మే ఖలాం 

నపాక నస్యాహీత పాండు తాగుణామ్, 

ఉపాన సాదోపజనం జనప్రియః 

వీయామివాసాదితయావనాం భువమ్, ౧ 

వ్యా, తత ఇలి, తతః గ్ర సాసోనంకరం.2 జన వ్సీయః సోర్డునః-క లహుంసా మే 

ఖిలా ఇవేత్యుపమితసమాసః అ అన్యత్ర, కలహంపా ఏవ మేఖలేతి విశేషణ 

సమౌ'నః। - కూజంత్యః కలహంస మేఖలా యస్యాసాం అ అన్య తీ, కూజంతీ కల 

హంస మేఖలా యస్యా స్వాం, కలహాంసనాగినీమితి పాళీ _ హంసెర్నదనశీలాం 

అన్యత్ర, వాంనన్నదతీతి హాంసనాదినిమితి - హంసహానినీమితీ పాగే - హాంసె 

గ్గ సతీతి అన్య త్స వాంసా౯్ హాసతీతి - సవాపాకేన పరిణా మేన వ రంత ఇతి సపా 

కొని పక్యాని తైః ససై రిక ఆహిఠః 'సంపాగితః పొండుతేవ గుణో యస్యా స్తాం 

భువం - అసాదితయౌావ నాం ప్రాఫ్రయౌవ నాం గ్రయామివ - ఉపజసం జఇససమిో "పే 

అన్య తృ సషీసమత్న్షం * సమౌవా | ంర్యయిోధ్గోవః ఉపాససాద ఉపగతవ"కా-ఉప 

మౌలంకెరః, 

మూ, విన మ్రశాలి ప్ర న వొఘళాలిసీర పేతపం కాన్పనరోరుహాంభనః, 

ననంద పళ్యన్ను పసీమ సస్థలీర పాయసీభూతకరద్దుణ శ్రియః, 9 

విన ప్రేతి, సోర్టునః-విన్రుకాలి పృసనొఘశాలినీ$-అవనత శాలి ఫల సోమో భినీః 

ఆపేఠపంకౌః నిష్ప్బం కః ససగోరుహాణ్యం ఫాంనీ యాను తౌ 4 థో కౌః-ఉపాయనీ 

భూతా: ఆర్జునం వతి ఉ పహారీభూ గాః శరస్తుణ క యః పూర 3 5 శరద్ధర సంపదో 

యాసు సళ టక స్ు చ్రానుసీమాసు *విధ క ధడి క్యయీోభాకః- సమా సానకవిభేర 

నిత్య త్వాడ నశ్చేతి సమాసాంతో న భవతి - శేచిత్తు-! అప్య న్యేహెం క రినవపుషాం 

దుర్తమే గ్రామ సీమ్మా త్యాది అ 

వికల్పాత్నా ధురిత్యాహుః-స్థలీః అకృల్రి, మౌభువః *బానప పదే త్యాది నా ఆకృతి 

మారే బీమ్-పళ్యక ననంద-=అిర, శరద్దు కోన తాదాతే ల్ ట్ట్నారోప ప్యమాణస స్య ఉపా 

యనస్య సృక్ళఠతనందన, కృియోప ఏయోగిశ్యాత్సరిణామాలంశౌరః, 



చ తు ర న్స్ ర్లకి, 17 

మూ, నిరీక్యుమాణా ఇవ విస్మయాకు లై 

స్పరోఖి రుని కలిత లోచనె నః 

హృత ప్రియా దృష్టివీలానవి భ్రమా 

మనోన్యజహూ శృఫరీవివృ త్త త్యః, 3 

వ్యా, నిరీక్ష్య మా ణా ఇతి, విస వృయాకులై ॥ అపరాల ఫె - ఆత ఏవో నలి 

తాని పరా న్యేన లోచచాని యేషాం 3 సరోభిః-నిరీక్యుమా ణా ఇ షవ య స్ఫాతః 

సీయా దృష్టివిలాసా నాం విభ్రమ శోభా యాఖి సా సథోకా ఇతి మనోహరశే 

హేతూ క్రిః, ని, “విభ్శ్మమ సృంశయే భ్రాంతి" శో భాయాం చేతి వ జయంతీ-ళ ఫరీ 

అర వస 4 పశ వివృ త్రయో మత్సీ విస్ఫురితాని - అస్యాన్టనస్య మనో జ హ్వుః, 

మూ, తుతోవ, పళ్య౯ కలమన్య సోధికం 

నవారిజే వారిణి రామణీయగమ, 

సుదుర భే నార తి కోభినండితుం 
య బా 

జ కర లశి. మనుగూపనంగ మే? |g} 
‘J యె బీ 

వ్య, తుతోషేతి, సోగ్డునః సవారిజే సాంబుజే వారిణి - క లమస్య శాలివి'శీ 

ష్య, ని, “కాలయః క అమా ద్యాళ్చ షష్టి కౌ ద్యాశ్చ పుంస్యమా"త్యమరః_రమణీ యస్య 

భావః రామణీయకం * యోప స ధాగ్గు రాపో ర్తమౌదు ఇీతి వుఖ్, చుత్యోయః।ః 

తత్పళ్యకా ఆధికం తుతోష._అనురూపసంగమౌదితి భావః - తథాహి సుదుర్ల భే అను 

రూపసంగ వే యోగ్యసమాగ మే, అ భే స సలీతి శేషః సృకర్ష అత్న అమ్మం యో గ్యసమాగమ 

నిమిత్తాముత్క_ర్జ సంపదం - అభినందితుం కో'నార స తి-సక్యోష్యభినంద ల్యే వేత్యర్థః ల 

సామౌొ న్యేన వి'శేమసమగ్గ నరూపో ర్థాంతర న్యాసః, 

మూ, నునోవ తన్య స్థ నలపది ,నిగతెం వి వితేర్క_మా విష్కృత సననంతతి, 

అపా ప్తకిండల్మ' వి ఛేదముచ్చ నై రివ త్తే తపానీసపరావహతంపయ:ః, 

వ్యా, నునో గేతి, ఆవిష్కృ తె పృకౌశితా కేననంతతిర్జీ ండీరసమూాపఃకో యేన 
త త్తథో క్త కం, ని, “డిండీరో౭స్థికఫః పని ఇత్యమరః, అవా పః కింజల్క._విఛేవః 

శీసరాపగమో యేన తత్తథో క్షం-ఉచ్చ:కి 8 అధికం యథా భవతి త థా-వివృ ల్తేన 
లుఠితేన పాఠీ నేన మత్స ్ యవిశేషేణ పరాహతం తౌడితం, ని, “సవాస్రదం పః పాఠీని 

ఇత్యనుర 8=పయః క ర స్య ఆర్దునస కరర సీతం, తస్థోచర మిత్యర్థః-వితర్కంం 

భంశయం నునోద-చి చిచ్చేద, పాఠీనపరాపత్యా కింజల్కా-పాయేన జలదర్భ చాల్ 

స్టేలతద్మి నీళం కొ నివృ క్రేత్యర్థ $=ఆ త్ర నిశ్చయోత్తర సృండేవాలంకౌరః 
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నరా, కృత రి రేఖం శిథిలత్యమాయా తా 

శనెశ్ళనె శా ంతరయేణ వారిణా, 

నిరీక్య శేమే న నము ద, యోవీ.తాం 
తరంగిత మైోమవిపాందుసై కతమ్, ౬ 

కృ తేతి, సోర్టునః _శిథిలత్వమాయతా గచ్చశతా ది ేదినే టీయమా ణే నేత్యగ్థ ః- 
అత ఏన శ నై ళ్ళనై శాంతరయేణ జ అన్యథోరి  శేఖానుద యాదితి భావః - వారికా, 

కృ తలాఊోర్థ్మయ':ః తరం గాణ్యేవ లేఖా రాజయో యస్య త త్తఫో కం-తరం గా ఆస్య సం 

జాతా సరంగితం భంగిమత్ * తదస్య సంజాత మితీతచ్ - యత్ యేమం దుకూలం - 

తద్యద్వి పాండు శుభ మిత్యుపమౌలం కౌరః జ సము ద్రయోపి, తాం నదీ నాం_ నీకతా 

అస్య సంతీతి సైకతం ఫులినం నీక తౌళర్క_రాభ్యాం చేత్యణ్బ్ర)త్యయః, ని, “తోయోా 

స్థితం తత్పులినం మె కతం నిక తామయి మిత్యమరః-నిరీమ్య- లే మే తుతోష, 
తత స్రీ భిళ్ళాలిగో స్టీం వర్ల యతి, 

మనోరమం ప్రావితెమంతేరం భ్రువో రలంకృతం "శీనర రేణుతాణునా, 

అల కృ తాన్రూధర పల్టవ శ్రియా నమానయంతీమివ బంధుజీవకం, ౭ 

మనోరమమితి, ఆణునా నూ శ్నేణ శీసశీషు కింజల్కే_ షు, ని, *కింజఅత్క_: 

శీసగో౭_స్ర్రీయా? మిత్యమర 8-యో రేణుః పరాగః లేన ఆలంకృతం-ఆతఏవ మనో 

రమయతీతి వునోరవుం * కర ణ్యణ్బ్రత్యయః జ భ్రువోరంతరం ప్రౌపితం భ్రూమ్యే 

ని వేశితమిత్య్థాః - బంధుజీవకం బంధూక పుష్పం, ని, “బంధూకో బంధుజీవక ” ఇత్య 

మరః _ అల క్తతాస్రైస్య లామారాగర క్షస్య - అధరపల్లవస్య (కియా శోభయా 

సమానయంతీం సమికుర్వతీమివ-సామ్యపరీమోం కుర్వతీమి వేత్యగ్థ ః ఉ ల్చే శూలం 

“కౌరః, 

ననూ, సవాతపాలోహితవమాహితం ముహు 

క వోని వేని” పరితః పయోధరా, 

చకానయంతీమరవిందజం రజః 

పరిశ్రమాంభః ఫులశకేన సర్బతా, ౮ా 
న వేతి, మహాన్ని వేళః స్థానం యయోస్తా మవోని వేశా పేవరావిత్యగ్భ 8. పయో 

ధరా పరితః _సనయోస్సమం తాదిత్యర్థః * అభితః పరితస్పమయానిక సాహో సృతియో 

శీపీలీ ద్వితీయా - ముహురాహితం నికీ పం నవాతపాలోహితం బాలాతపఠతా 

మం - ఆరవిందజం రజః పరాగం - సర్పతా సృగరతా = పరి కృమాంభః ఫుల కేన 

స్వేదోద్భ వేన పుల"కేన-చ కౌసయంతీం శోభయంతీం శచకౌ నేరం కాచ్చతరి జీవ్ఆ 
అలంక రణనుష్యళం కర్వతీం, తశ్రాఫ్యవికృ తామితి భానః, 
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మూ, కపోలనంశ్లేషీ విలోచనతిర్గిషూ 

విభూాషయంతీ మవతంనకోత్పలమ్, 

సుతేన పాండోః కలమన్య గోవీకాం 

నిరీక్ష్య మేనే శరదః గృ తార్థ తా, న్ 

కపోలేతి, పురః కపోలసం శేషి యదవతంసకోత్సలం క గోత్చలం తత్ , విలోచన 

త్విపా విభభూషయంతీం_ ఆభరణ స్యాప్యాభరణమితి ఛావః- గోపాయతీతీ గోపీకౌం కల 

స్య గోపికౌం కాలినో కీ అ ౧*గ్వాల్ స సృతరయః-నిరీక్ష్యు-పాండోేస్సు లేన ఆస్ట చేన- 

కరడ కాక కర తయా భావః je సాఫల్యం శతత్వలో సగవచనస్య ఫుంవ 

ద్భావో వ క్షవ్య ఇతి ఫుంవద్భావః + మే నే అమౌాని - మన్య తేః కర్ణ ణి లిట్ -ళరద 

'స్సాఫల్యం న స స్వగుణసం ౦పద స్పద్వినియోగలా భాదితి భావః, 

ఉపారతాః పశ్చిమరా ల గోచరాగపారయంతళ్లిపతితుం క వేన గాం, 

సముత్సు కాశ్చ క్రుర వెక్షణోత్సుకం గవాంగ ణా; ప్రన్నుతవీవరోధసః, 

ఉపారతాఇతి, పక్చిమాణాసౌరా శ్రి శ్చేతీ విశేషణసమాసః అపరరాత త్రృఇత్య 

న్ రి _ వూర్వాదిక్స్పళ్చిమం నభ ఇత్యాదివ దేక దేశిశబన్య ఏకదే దళ బసామౌా నాధిక ర క్యా 

చెకడేశే పర్యవసానం _ నతు పళ్చిమోరా రోగి క్యేక చేళిసమా సః_తద్విధాయ కే పూర్వా 

పరాదినూత్రే పళ్చిమళగ్లాగృవాణాత్ - అతఏవావాస్స గై (కచేశేత్యాదినా సమా 

సాంతోపిన, తస్యాపి పూర్వాపరాదినూగ్రో క్ర సమా సవివషయ త్వాదితీ, ప్రృకౌళవర్ష 

_స్వేక డేశిసమాసమేవా శత్య సమాసాొంతమావా = తన్ఫ్భగ్యం - గావళ్చరంత్య లేతి 

నోచరో గవాం జగ్నిసానం వనం - పళ్చిమరార యో గోచరః తసాత్ ఉపరతాః _ 
థి WU ఆశ 

సన్నివృత్తాః - జవేన గాం భువం పతితుం ధావితుం అపారయంతః ఆశక్నువంత। 

గే సన్నుత పీవరోధ సః సృన్నుతాని వత్సస్మ రణాత్ స సక రాణి పీవరాణీ పీనాని ఊ 

ఛొంఘ్యాపీ శాన స ని, “ఊధ సు క బమాఫీసో మీత్యమరః * టఊోధసో2_నజీ 

త్య తృ స్రీ గృవాణం క _గవ్యమితీ నియమాన్నానజాదేళః-ఉ త్చుకెః వ ల్సేషూడ్క_ం 

థితాః గవాం గణాః - తమర్గునం ఆ వేక్షణోత్సుకం Spe చక్రుః, ని “స స్తే 

షు పకువాగ్య జ దిజ్నేత త్రుఘృణిభూజతే, లక్షుద్భ సా స్రాయాం లు గా! రిత్యమ 

రః _ అత్ర స్వభావో_కిరలంశౌరః, న్లో, “స్వభావో క్రిరఅంకాగో యథావద్వ 

సువర్ల ని తి లక్ష్షణార్ , 

నాం కారుల 6 తు ర ట్ గుణవచన త్వా ఫావాత్సామా న్యే 

గ పుంసకమిత్యు క్షం, 



8/0) కీరాళాద్టనీయే 

పరీతముమోపజయే జయ శ్రియా నదంతము వె ఃత తసింధురోధనమ్, 
దదర్శ వుష్టిం దధతం నశాందీ సవిగ వాం దర్చమివాధిపం గవామ్, 

పరీతమితి, సోర్టునః అ ఉ్యాపజయే, ఉనుూంతరభం గే సతీ - జయ కియా పీ 

తం బేసి. షెతం-ఉమ్చైర్నద' తం-త్షత నింధుగోధ సం రుగ్గసరి త్తటం-ళరది భవాం శారడీం 

సుప్రిం ఆనయవోప-చయం దధతం గవామధిపం లా - సవమ్షిగవాం మూ ర్రి 

మంతం, ని, “శరీరం వర్ష శ్రినిగ్ళవాి ఇత్యమరః-దర్బమి వేళ్యు కే ఇ - దదర్శ, 

విముచ్యమా నై ర వితన్య మంథర౧గ వాంహిమానీవిశ దై ః కదంబ 8, 

శరన్నదీనాం ఫులినై ః కుతూహలం గళద్దుకూ లై రఘ నై రివాదశే.౧.౨ 

విముచ్యమా నె రితి, హిమౌానీవిశై 8 హీమస సంభూతకు వై 8. ని, “హిమానీ హిమ 

సంహతి రిత్యమరః, ఇందృవరుగోత్యాదినా జీప్ - తత్సన్నియో గాదాను గాగమళ్చ ష్ణ 

గవాం కదంబ 8 సమూ హెః-క గృఫిః,ని, “క దంబకం సమాహే౭. క్రీ, ఫలే పుష్ప 

విశేష కి ఇతి విశ్వః, మంథరం మందం - నిముచ్యమానై రపి-కిము తావిముచ్యమా నై 

రితి భావః - శరన్నదీ నాం సంబంధిఫిః - శరద్భవాణం ప్రావృష్ణివృ త్యగం జ త్ర 

పులి నాదర్శ నాదితి భావః - పఫులినెః క_గ్గ్భథిః గళచ్గుకూలై 8 జఘనెరివ తస్య 

అర్జునస్య కుగూవాలం కాతుకం ఆదే ఆహితం, 

మూ. గతా౯ పళూనాం సవహాజన్మ బంధు తాం 
= గృహో శయం మ్రైమవ నేషు బభ్రతః, 

దదర్శ గోపానుపభేను పాండవః 

కృ తానుకారానివ గోభి రార్డ పే, ౧౩ 

గతానిది, పాండవః అర్జునః-పళూ నారి గవాం సవాజన్న యేషాం తే సవాజ 

న్యానః సోదరాః తపఏవ బంధవః తేషాం భావ సత్తా తాం గతాన్ పకుషు సోదరాభి 

మైనవత ఇత్యర్థః.గ్భ హక, కృయం గృహవిషయం ప్రేమ వ నేషువి భ్రత్ః వ నేషు గ్భహో 

భిమానిన ఐక్య “అగ్జవే న విధేయ ల్వే గోభి పశుఖ్సిః - కృతాసుకౌరాకా 

అనుకృ తౌనివ స శానిత్యు్చే JE తతోపి విఛేయానిత్యర్ల ః _ గాః పాంతీతి నోపాః 

గోపాలకొః * ఆతో నుపసశే కఇలీిక ప (లట! ౯ -ఉప ధేను భేనుసమా పీ- 

సమిపాగ్టేజవ్యయీభావః-ద దర్శ ఆత్ర అత్ర త్పేమానుప్రాణి తాస్వభావో క్రిరలంకారః, 

అథ చతుర్శిర్వల్ల వీ ర్న ర్రకీసా మేన వగ్గయతీ, కౌలాపకం, 

మూ, పరిభ్రమన్థూూజపట్పదాకు ల ః సి తోదయాదర్శితదంత శేన ౨ ౪, 

ము ఖై శృలతు గండలర శర ంజ్నితె ర్న వాత పామృష్థసరోజచారుభిః, 
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వ్యా, పరిభంిమదితి, మూర్గజా షట్స్పదా ఇ వేత్యుపమితసమొసః-సరోజచారుభి 

రిత్యుపమానుసారాత్ _ పరిభ్ళమద్భిళ్చలడి 8 మూర్థజమట్పదై 8 ఆకులాని తె 

దంతాః కేసరా ఇజేతి పూర్వకత్సమాసః సీ ని తోదయే నాదర్శితా ఈవర్పం కాశి తా; 

దంతకేసరా యేషాం నె సథో సౌః - చఅత్కు_ండలరశి రంజినేః చంచలకనకకర్ల 
౬. ౨ ఠా --శీ ఈ... లం 

వ్యేనపృథానులి-పైః - ఆతఏన _ నవాతపాన్ఫుష్టం బాలాతపస్పృవ్లం యత్సరోజం 

తద్వచ్చారుఖిః ముఖే & ఉపలశీ తౌః, 

మూ, నిబద్దని జ్వాసవికంపి తాధ రా లనా ఇవ పసుూరి తెకపల వాః, ధి పల గా 
జో అర డా వ్యపోఢ పార్మై సరపవ క్రిత త్రి కా వికగ 2 * పాణివివోరవోరిభిః, 

వ్యా, నిబర్ధ తీ, నిబద్దేన అనుబగ్ధెన నిశ్వా సేన వికంసితా అధరా యాసాం 

తా సథోక్తాః తం పత చుస్ఫురి రై 

కశబస్య వృ లివివయే వీప్ఫార్గత్వం ప 'ప్ప్రవర్గాదినదితి E కై య్యటః-ల'తో ఇవ స్థితాః - 

దై చా దేకపల న్ఫురణఫ్యాపీ లో కే సంభ చాదుపమై చేయం నోతే మా కించ ప 

థాని స. పారా ఎవని యేమ GE - పాణివివోరవారిఖిః - అంగవి శేపమ 

వారై కిని ON ఇత్యమర _1వికర్ష ణా రృంథగుణకర్ద ణః = అప 

వర్తిత త్రీ "కాజ సంవలితనితంచాః - యద్యవపీంో పృష్టవంళాధ శే తిక” మిత్యమరః-త థా 

ప్యర్ర, స అత్యుతే తె ఎకట్యాదితి భావః; 

మూ, వ జాజి రేష్వుంబుదనాదళంకినీ 

శ్నిఖండినామున్మ దయత్సు యోవపీ.త;ః, 

ముహుః వణున్నేషమ మథాం నివర్తనై 

ర్నవత్సు కుంభేము మృదంగమంథరమ్, ౧౬ 

వ్యా, వ్ర వ జేతీ, వ వృజాజి లేము గోన్ష ప్రాంగ జేషు-అధికరణో పు ప్రమా, క వ, బో 

నోహైధ్వబృంజో స్వితి విళ్వుః - 1 మేఘనర్జితభమవపేరితి 

భాంతిమదలం కెరః-?ఖండి నాం యోషితో మయూరీః యోపి ద్రవాణం మాగ్ట్యాతీ 

శయాత్ _ ఉన నృదయత్సు ఉన్న దాః తర్వత్చు, శు తత్క_రోతీతి ణ్యంశాచ్చత్ళ 

చ్రృత్య్యయః, మథాం ల ని “వె వె శాఖమంథమంథానమం థానోమంథ 

దండకి ఇత్యమరః-నివర్త ర్రనెః పరిభమకై 8 = ముహుః పృణు న్నేషు కంపిలేసి. ష్వితి 

స్వభావో $ః, తం భీము కల శేషు మృదంగవ నృంథరం మందం నదత్సు స్వనత్సి నతి 

వాద్య సామ్ కి. భావలక్షుణస _ప్రమియం, 

మూ, సమంథ రావల్లితపీవర స్త నసీః పగిశ శృమక్లాంతవిలోచనోత్సలాః, 

నిరీఖీతుం నోపరరామ. వల్ల ఏక్ వ పు పనృ త్రై ఇవ వారయోసనీచ;ః, 

11 

నె ల్ 

స్ఫురితె కపలవాః చ్రృచల్సిరే కపలవా ఇక్యరి కంక ఏ దిక్భం ఖా 
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వ్యా, 'సబతి, మంథరం మందం వల్లితౌః వల్పంతః పీవరాః ననాః యాసాం 

తాః తథో కాః, * స్వాం గాచ్చోపసర్జ నాదసంయోగోప థాదితి జీప్ - పరి శ్ మేణ 

కాంతాౌని మా నాని విలోచనోత్సలాని యాసాం తౌ సథోనాః- పల్ల వీ స. ని, 

“నల్ చ్చీ గోపాల నోసంఖ్య నోధుగాఖీరవల్ల వా ఇత్యమరః-అభిప, న్ఫతాః నృత్యంతీః, 

శ గతా కర శేత్యాదినా* క్ల గరి రక్తః * గా శభ్యశ్సేతి చకారాద్య గ గ 

మా నాగ త్వం = వారయోపి. న్ా వేశ్యా ఇవ, ని, “వార క్ర్రీగణికా చే "శ్వేిత్యమరః హు 

సోగ్డునః-నిరీ క్షీ తుం దృష్టుం, ఈత్ష నే స్తముకా నోపరరామ న విరమతీస, *డపా 

త చతుళ్లో క్యామపమాస్వభావేోకో క చ్చ విభాపాకర కాదితి పర సైగ్టపద౦-అి త, 

స్సంసృష్టిః, 

మూ, పపాత పూర్వ్యాం జవాతో విజిహ్యతాం 
వృణోపభు క్రాంతిక నన్యనంపదః, 

రథాంగనీమంతిత సాంద్రక సమాక౯ 

పన క్తనంపాతపృథక్కృ తా నృథః, ౧౮ 

వ్యా, పపాలేరి, సోర్టునః పూర్వాం ప్రావృసేణ్యాం విబివాతాం వృ కృ తాం 

జవాఠః త్యజతః కరది నిష్పంక ల్వేన సమ రేఖనైవ సుగమత్వాడితీ భావః, ఈ జవాతే 

19 త్యయః-వృపోపభు క్తాంతి॥ eee వృషభ చర్విత ప్రాంతస స్యసమృగ్ధీక, 

వి, *ీసుకృ తేవ్భషభేవృష ఇత్యమరః - వీమంతౌ ఇవ, కు చృక్కపద్దతయః అ 

సీమంతవంతః కృతాః సీమంతి తాః * మత్వంతా త్ర తత్క_గోతీలీ ణిచి కర్త ణి కః-ళణావి 

వవద్యానం లలో లుక్ -రథాం-7 శ్నైః సీముంతి తాః సాంగ్రాః న కగ 

మాః పంకా యేషు తాక పృస క్షసంపాలేన సంతతసంచా శేణ పృథక్క తౌ 

పథోమౌాగ్దాక పపాత జగామేతి స్వభావో కః, 

మరా, జనై న రుపగ్రామ మనింద్యక ర భి 

కివి క్ర కథా వేంగితతావ ణో వైర తా, 

భృశం దదర్శా శ మమండపోపమా 

స్ప ఫవుష్పహాసా స్పని వేశవీఠరుధః, ౧౫౯ 
వ్యా, జనై రితి, సోర్టునః-ఉజప్యగామం గామేషు, *విభ కస శవ్యయీఫావః - 

అనింద్యకర భిః 'అనిపిద్ధవృ శ్రీ తిఖిః = వృ తె చీల తృ కృష్యాదిః - అన్యత్ర, శిలోం 

వాదిః-వివికాన్యేకాగ్రో! ణీ భావః అభిస్త్రాయః ఇంగతం చేప్తాభూవణ మళఅం కౌరళ్ళ 

యేషాం తైః తథోగా ః జె నెర్వ లోకి అధిష్టి తా ఇత్వ 8 - అతఏవాగ శ్రా మేమ్ 

మూనిస్థా నేషు యే మండపాః తదుపమాః, ని, 'మండపో౭.. స్ర్రీజ్నా గ్రయి ఇత్యే సుర! 

సపువ్నహాసాః  పువ్పవిశౌససహితాః, ఈ 'తేనసహేత్యాదినా బహు ఫ్రీహిః = 



థి ౧ 

ని వేళవీరుధో గృవాగులినీః, విరుగ్గులినీ త్యమరః = భృకం సాదరం దదర్శ = 

ఉఆపమహాలం కొర: 

మూ, తతేన్స నంపే క్యు శరద్దుణ ల యంశర ద్దుణాలోక నలోలచక్సువమ్, 

ఉవాచయడు స్తనుచోదితోపే గాం న నహీంగితజ్ఞో౭_వసలే౭.వనీదతి, 

వ్యా, తత ఇతి, తతః-సః పూర్వకో యత్నః, కరగ్గుణ్య్రాయం సం శ్రేత్య దర్శ 

నీయాం వర నీయాం చేని విచా గ్యేత్యర్తః = శిరగుకా లోక నే లోఅచమయషం సతృవ్ల 
aC) ® ౧ ta 

దృష్టిం, ని, 6 బ్రాశ్ బ్ర శృ సతృవ్లయో” రిత్యమరః - తమగ్దునం అచోదితోపీ అప్పష్టోపి 

గాం వాచమువాద...తథా హీ * ఇంగితస్లో భావజా 1, ని, “ఇంగితం హృద్దతో భావి 

ఇతి, సజ్జనః అవసశే ఉ క్రియోగ్యశాలే నావసీదతి నవాచం యచళతి, * నాప్ఫష్ట* 

కస్య చిద్భూూయాత్ ” 1 ఇతి నిషేధ స్వనాకాంతీతో కవిషయ ఇతి భావః - సా 

మౌ న్యేన వి శేమసమర్థ న రూసో2 _౧"౦తర న్యాసః, 

శరదం వగ్గ యక సృథమమౌశళిషమా శా సః FI 

మూ, ఇయం శివాయా నియ తే ర5వాయటి; 
క తార్భయంతీ జగతః ఫలై రె; (క్రియాః, 

జయ శ్ యం పార్ధ పృథూకరోతు తే 
re 9౨ 

వ్యా, ఇయ మిది, మ శివాయాః sere నియ లేః శు 

వవా దైవస్య. ని, “ధైవం దివ్లం భా౫ ధేయం భాగ్యం (స్ర్రై నియతి ర్విధి es 

ఆయతిః ఫలదానకొల ఇవ - జతః Sah కృ స్యూదిక ర ణి - ఫలె క లా భె 8, ని, 

“లాభ నిప్ప త్రీియోగేషు ఫలే బీజే ధ నే ఫలి మితి వె జయంతి- -కృతాగ్భ యంతీ నఫలఅ 

యంతీ ప లో సన్నాంబుః నిగ లోదకెౌ అనంబువారిదా “నిర్జల వే ముఘౌో అనేస వి శేషణద్వ 

యేన ద్యావాపృథివఏ క గాను కూఅ్యం కూన తింఇq్లయం క తే జయ శ్రియం పృథూ 

కరోతు * ఆశీగ లోట్, 

మూ, ఉపైటి సస్యం పరిణామర మ్య ల * 

దీర నౌద్ధ త్య మపంక తా మహీమ్, 
నె న వైన్సంప్ర, పలి నం _న్దవస్థిరం 

తిరొహితం ప్రేమభునాగను శ్రి స్ణి యః, 99 

వ్యా, ఉ= పెసీలి,స స్యం వి ని హ్య్యదిక' 0 = పరిణా మేన పాెకేన యా రమ్య తా సా ఊ 

వతి నదర నొద్ధర్యం గన్యురూసత్వము పపెతి - మహీం భువం ఆపంక తౌ నిష్పంశత్వం 

™ నాప్ళష్టః కస్యచి ద్ఫూయా న్నచా న్యాయీన పృచ్భతః, ఇతి మనుః, 
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ఉపపెతి -తథాహి - సంపృతి నవై ర్లుతః పూర్వోక్త శృరద్ధరె శ్రీస్సం స్తవేన పరిచయే 

న సీరం దృఢముపీ - ఘ నాగమ్మ శ్మియః స్రావృల్న శః సంబంధి తక సరకు మత్యం ఈ 

(ప్రేమతిరోహితం నిర సమిత్యె(ః = గుణతంత్రైః ప్రేమాణో న పరిచయతంత్రా ఇతి 

ఛౌవఃక, వా _స్రవాలంకౌరః, f 

మూ, పతంతి నాసి ౯ విశదాః పత శ్రి, ణో 

ధృ "లేం ద్రగాపా నపయోదప పం క్రయః, 

తథాపి ఫష్ణాలి నభ శ్రియం పరాం 

నరమ్యమాహోర్య మ పేవ లే గుణమ్, ౨౩ 

వ్యా, పతంతీతి, అన్ని న్నభని-విళ దాః పత త్రీణో బలాకెః - నపతంతి నప్కస 

రంతి - ధృ తేందృచాపాః పయోదప బ్మయశ్చ నపతంతి తథాపి శ్రీకారణా భాజే 
పి. నభః ఖం- పరాం (కోయం శ్రోభాొం పుస్ణాతి ధో చే త థాహ్ా = రమ్యం స్వభావ 

సుందరం వసు _ఆహార్య మారోప హ్యమాణం కృతీ వీవుం గుణం నాపేతలే- -తత్స భావ 

సెరివ సమర్త ర్థశ్వాదిలి భావః - అత్రా్థంంతర నస, 

మూ, వీపాండుభి రానతయా పయోధె 
బాలీ న్ా 

శు ర తాచిరాభాగుణ హేమ దామభిః, 

ఇయం కదం బానిలభ గ్తురత్య యె 

న దిగ్యభూనాం కశ తా న రాజే, oo 

వ్యా, విపాండుఖిరితి, క దంచానిఆళ చ్రేన వర్గ ర్లు గ్గత్యుతే - సఏవ భర్తా తస్య 

ఆత్యయే విరహే మ్లానతయా నిర్ణలతయా దుర్చలతయా చ విపాండుఖిః చ్యుతాని ఆచి 
రాభాగుణా విద్యుల్ల తా ఏవ హేమదామౌని నువగ్గనూత్రాభరణాని యేభ్య సైః 

పయోధరె ౩ అంబుగై రేవ పయోధరైెః సె వాం. నాం, ని, _సనాంభోదా 

పయోధరా” వి వితి చై జయంతీ-దిళ ఏవ వధ్వః “తాసాం. ఇయం కృళతా నరాజత ఇతి 

న-కింతు రాజత ఏవ-వియు క్షఠత్వాత్ , ల్లో, “అరా౭. గే ముదిలే వృొష్టా ప్రోషి షి లే 
మలి నాక్ళ స్రీ స్మర ణాచ్చేతి భావః- సామాన్యత:ః శ, స క్తమరాజనం కొర్గ ఫస్ శ్రి 

"కేన నఖానూద్య ద్వితీయేన నిషేధతి, యథావా వామనః - “సంభావ్యనిషేధనివ ర్హ 

చే ద్వా పృతిపే ధా”వితి ఓ అఆక్రృరూపకాలంకారః న్ఫుట ఏవ, 

మూ, విహాయ వాంఛాముది తే మదాత్యయా 

దర _కృకంఠన్య రులే ధిఖండినః 

శ నాయమలం కెరో2_అం కౌరళా స్తే దృష్టః స్వభావో క్షేశేవ నామౌంతగత 

యా య థాక థం చిన్ని ర్వాహ్యః। { అది *)(౨ అ= (౧=౨నూ 5౯, 



ర్ ౧ 

శ్రుతిః శ్రయత్యున్మదహంననిన్వనం 

గుర్రం వ్రీయ ల్వేధికృతా న సం స్తవః, DA 

వ్యా, విహాయేతీ, మదాత్య యాత్ మదక్షయాత్ -అర క్షక ంఠస్య ఆశ్చవ్యస్వ 

రస్య-కంఠళ బై నాత్ర రద్భవః స్వరో అత్య లే-శిఖండినో మయూరస్య సంబంధిని, 

ఉదిలే ఉచ స్తే రుతే కూజిలే వాంఛా) విహాయ రతిః శోతుం, ని *కగ్ణ శ్వా 

గ్రహా శో తృంశ్రుతీః శ్రీ గృ్ళవణం వి ఇత్యమరః-ఉఊన దహంసనిస్వనం మ త్తమ 

రాళ కూజితం గ్రోయతి భజ లే-నను అకాంజే కథం పరి చితపరిహా శేణాపరిచి తే గీత 

దయ ఇత్యా శం క్యా ర్థాంతరం న్యస్యతి-గుణా ఇతి- స్పీణాతీతి వ్రీయః * షగుపథ జ్ఞా 

ప్రీకీరః కఇతి క పృత్యయః-త స్య భావే గ్రియత్వే గ్రలికరత్వే గుణా అధికృ తాః 

నియుకాః - సం_గవః పరిచయః 'నాధికృకః ర? ఇత్యర్థః: ప్రేమాధా నే గుణ 

వత్తే ష్టం సృయాజక ౦ నపరిచయ ఇత్యర్థ 8 

మూ, అమో పృథు నృంబభ్ళచః వీశంగ తాం 

గతా విపాకేన ఫలన్య గశాలయః, 

వికాసి వపాంభసి గంధసూచితం 

ననుంతి నిఘా/తుమివాసితోత్పలమ్, 98౬. 

వ్యా, ఆమో ఇలీ, అమోిం-ప్పృథూక _సంబాక నూ బిభృతీతి పృథు 

సంబ భృతః, ని, సంబో గుచ్చ _సృాదినిఇత్యమర। - ఫలస్య చ్రృసవస్య విపా 

శీన పరిణా మేన పిశంగ తాం గతాః-శాలయో బ్రీహివిశేషాః - వప్రాంభనీ శీదారో 

ద కే-ని, *ఫున్న పుంసక యో ర్వ పృం శే దారం క్షేత్ర? మిత్యమర:ః-వికసతీతి వికాని 

వికనీఠం గంధేన నూచితం గ్ఞాపితం ఆసితోత్పలం నీలోత్సలం నిఘా) రుమాఘాంతు 

మివ నమంతి-లి ధ్యాతుమి వేతి పా శే-ద్రన్హుమి వేత్యర్థః, ని, “నిర్వగ్గ నం తు నిధ్యానం 

దర్శ నాలోక నేక్షణి మిత్యమరః-౪ ర, ఫలభరనిమి_త్రస్య నమనస్య నిఘాంణఫలకత్వ 

ము త్చేశ్యత ఇతి ఫలో త్ప్రేమూ, 

ఆవ, అథ చతుర్భిః శకొలాపక మావా, 

మూ, మృణాళిసీనామనురంజిత ) తి(షా 
విభిన్న కుంభోే జపలాశ కో భయా, 
పయస్సు ఏరే బాష లిశీఖానిశంగితం 

ద్రుతం థనా్భాందమి వాహివ్ద్విము, ౨౭ 

వ్య, మృణాళిసీ నామిలీ.న్ఫు ణాళినీ నాం పద్మలతో నాం త్విషా హరితవ సై నేత్య 

రః, అనుర౦ జిత ౦-త ద్వర్గ తామౌపాదిత మిఠత్యర్థః-ర థా అంభోజపలాళళఛోభయా కనుల 
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దళ కాంత్యా ఎ ఆరు ణ్యే నేత్యర్థః = విభిన్నం వి కితం = తథా = స్ఫురచ్భాలిశిఖా 

వీశంగితం స్ఫురది ॥ కలమౌ గాః పింగ లీకృతం_ఇగ్భం నానావర్గ త్వాత్ రుతం విగ 

లితం ఆహీవిద్విషః వృత En ని, “సశ్చే వృ గ్రాసులేష్యహి రితి వై జయంతీ-ధను 

పండ మివ స్థితం శనిత్యం సమా సే౭_ను తరపదస స్థ శ్యేతి పత్యం, పయో వప్రాంభః-ఆప 

దిళ్యే వ్యా జీకృత్య య గామినా జర _ఆత త్ర భనుస్టండళ్య రు భుతస్య 

లోకే అ ప్రనిద్ధత్వా దుతే ఏ) చేయం నోపమా, 

సివాంధునం శ ము నానలో ౬ ౮6 న ఒరుంధతీస్స ప్పపలాశజం రజః, 

అనావిలోస్మీలిత బాణ చశ్సుష న్పపుష్పహాసా వనరాజియోమీతేః, 

వ్యా. విసాండ్విలి, విపాండు శుభం ా అనిలోవతమనలో పం స ప్రస ప 

పలాశాని పస్గాని పర్వసు యేషాం తే నృమోః స ససలోళాః అ క్యచిక్సంఖ్యాళ స్య 

ప లె విస జీ ఫ్ ఫస? సరిరం స సపగ్లాదివదిత్యు క గం చేసాం పుప్పా ణి ప పసలాశాని, 

ని, *గ్వెసీ- నం (౧) oe సర్వ మిత్యమరః ఈ ఫులే లుగిత్యణో లుక్ చేసు జాతం స స 

పలాశజం రజః పరాగ; 'సంవ్యానము త్తిరీ నుమివ ని, “సంవ్యానము త్రిరీయం చే” 

త్యమరః-నిరుం ధ తీర్ని బార యంతీః జూ ప్రావృతవతీరితి యావత్ - ఆనావిలాని ఆకల 

పాణి ఉస్ లితాని చ చాణాని నీల సె నేయ కౌణి చమూాంషీవ యాసాం తా సథో వః, 

ని, “నీఅస్వ్వా గగళోదాస్ బాణ ఓదనపాక్య పీతి ధన్వంతరిః, పుష్పాణి హాసౌ ఇవ తై 

సృహ వర్హంత ఇతి సపువ్నహోసాః వనరాజయో యోషిత ఇన వనరాజయోపి.ఠ3-తాః 

ఆపది శ్యేత్యన్వయః = అతి సంవ్యానమి వేత్యుప మైవాన్యలో, వో పమితసమా సే లింగ౦= 

యథా కెచి 'త్మేనచి శ్కముశేనాకీ పం _సనాంకుకం నిరుంభే తద్వదితి భావః, 

అదీపితం వై ద్యుతిజాత వేదనా సి ఆ"ంబుద చేస దతిరోహి తాతపమ్, 

తతాంతరం సాంతర వారిశీక'రై 8 నీనం సభ నరోజ ఐ- యుభిః, 

వ్య. అగీసీనసి లి, గో ద్యుగ జాత వేద సా నెగ్యుతె'గ్ని నా అదీపితమ ప, కాళి 

తం-విద్యుత్చ) కశశ్య ఫ్ దృష్టైప గిఘూతకి త్వా త్ర రోసి త్యం గుణ ఇతి భావః-సితాంబు 
పరీ ఖద క్ a తిరోసి- -రారేపం-వదృష్టిబాథ్ నాస్యాగప లె" ధ ఇని భావః 

పాంతరవారికీక రై ః విరళ ౦బుకహై 1 - తతాంతరం వ్యా సనుధ్యం సరోజ వాయుఖిః 

శివం రమ్యం నభోవ క్ప్మచాపదితి ? స్వళావో క రలంకొర;ః, 

మూ, సితచ దానామపదిశ్య భధావతాం 

రుచే రమిషాం గృథితాః పత తి ణామ్, 

ప్రకర్వశే వారిదరోధనిర్ల తాః 
పరన్సరాలాపమివామలా దిశః, 03 
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వ్యా, నిరేరి, అపదిళ్య పూర్వన్లో కత, తయో క్షం పయః పృభృతికముదిళ్య ధా 

వతా మమోసాం సిత దృదానాం పత తి ణాం వూ ని, *వాంసాస్తు "శ్వేతగ 

రుతి ఇత్యమరః,రు శే 8 శః గృథితాః దృ ని, “గృథికం సందితం దృ: 

మిత్యమురః_వారిదరోధనిగ్గ తాః మేఘాోపరోధనిరు కాః - ఆత మ్ అమలాః ప్రస 

న్నాదిళః పరస స్పరాలాపం అన్యోన్యసం భావణం ప gy పర్వత ఇవ- స్రీ నృ,యోాపి రోధాప 

గ మే పరస్పరం సంభాషం తే - “దిష్యా మేహ పగోధనిర్తుకాః చిఠరాగుచ్భ ననీ తాన్ 

ఇతి హంసహజితవ్యాజేన పరస్పర మాలాపం సృకుర్వంతీ వేత్యు లే 93, 

మూ, విహారభూ మేర భిఫూోవముత్సు కా 
శరీర జేభ్య శు రగయూథప_ జ్ఞ యః, 

అన క మూధాంసి పయః తరంత్యమూ 

రుపాయ వానీవ నయ-గి ధేనవః, 3౧ 

వ్యా, విహారేతీ, విహోారభూ మేః-ఆపరరాత శ్రుగోచరాదిత్యగ్థ 1, ఆగ చృంళ్య ఇతి 

శేవః - అభిఘోపషముత్సు కః = వృజంప్క ప త్యుత్క_ం౦కి తాః వత్సా జతి భావః, ని, 

“ఘా*ష ఆఫీరపన్సీ స్యా” దిత్యమరః - చ్యుతా త్వరయా విఘటితా ట్ర క 

కులానాం ప ష్కీ_ః గ్రేణీబంథవో యాసాం తౌాథోకాణ ని, “సజాతీయైః కులం 

యూథి మిక్ళపర అ ఢేనవః - ఆస క్ష కవమస దృతిబంధం పయః bs క్షరంతి 

స్రవంతి వత్సస్మరణాత్ స స్స స్రవంతీత్యగ లిం ఇర శ్ర ఎయు ప త్యయః_ టో ధాంనీ ఆఫీ 

నాని, ని, *ఊధ స్తు కీబమౌపీని మిత్యమరః - శరర జేభ్యోప ్ యేభ్య ఉపాయ నానీవ 

అతీతోవ కారకాణీ వేత్యు కే) వ, నయంతి స్రాపయంతి - యథా లోకే కతళ్ళి 

త్స వాసా దేశ్య మాతరః కిం చిశ్గాద్య మానయంతి తద్యదితి భావః, 

మూ, జగత్ప్రనూతి రగ చేకపావసీ 
వ్రజో'పకంఠం తెనయె రు పేయుమి, 

ద్యుతిం సమగ్రం నమితి ర్న వా మనా 

వుపైతి మంత, రివ నంహితా' హూులిః, 3౨ 

వ్యా, జగదితి, జగతృ్స్రనూతిః జగ త్కారణం, ఆజ్యాదివా వి ద్వా గే గేతి ఛ్రానః, 

జగ తా మేక పావనీ ముఖ్యుశో భనీ వ, వృజోపకంఠం గోష్టాంతికం, *అగూరాంతికా క్లేభ్యో 

ద్వితీయాచేతి ద్వితీయా, ని, “ఉప కంశాంతిశోభ్యర్లాభ్యశా అహ్యభితో వ్యయ! మిత్య 

మరక - తనమైః వః ఉపేయాషీ సంగత * ఆపే పేయివాన నా శ్యాననూచాన 

"శ్చేతి క్వసుప్ర, సు త్యయాంతో నిపాతః-*గిత శ్చేతి జీవ్_అసౌ గవాం సమితిః సంహాతిః- 

నుం స్రైః బుగ్యజుస్సామభథిః, ని, మంగ్రొ “బుగాదిగుహ్యోో _ కి తి, వె జయంతీ, 
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భంహీ'తా యోజితౌ ఆహులీరిన 'సమ గ్రాం ద్యుతీం ఉచెతీ _ ఆహులీరపీి జగత్చం 

నూరీః జగచేకపావనీ చ, న్లో “అగ్నా ప్రా హి స్పమ్య గాదిత్యముపతిస్హ తే, ఆది 

త్యాజాయ తే వృష్టి ర్వ స్తా రన్నం తతః చపా ఇతి సరా దితి ఫావః, 

మూ, కృ తావధానం జితబగి బకొాధ్వన" 

సుర కృగోవీజపగీతనిన్స్య వనే, 

ఇదం జిఘత్సా మపహాయ భూయనీం 
న నన్యమ భ్యేతి మృగీగదంబకమ్, 33 

వ్యా కృ లేతి, జిత బరి ర ణఇభ్యనౌ కేకానుసారిణీత్యర్థ 8. ఏతేన పడ్డస్వర ప్రాయం 

గాయంతీతీ గమ్య తే - యథావా మాతంగః-“షడ్డం నుయూరో వద తీతీ- గాః పాం 

రీతి నోపాః _ ఈ అతోనుపసన్తే క ఇతీక ప్రత్యయః, తేషాం భార్యాః గోష్యః ఫుం 

యోగా దాఖ్యాయా మితి జీవ్ = తౌ ఏవ జనః సురకో మధురకంభో యో గోపీ 

జనో వల్ల వీజనః - తస్య గీతనిస్స నే గానే కృ తావధానమేకౌగృచి త్రం - ఇదం 

ఫురోవ_ రి మృగీక దంటకం, క్ర రః భూయసీ మతి మహతీం జిఘ త్సాం అత్తుమి?చా 0 

అదే సృన్నంతా దప పృత్యయః = లుజ్ సనోర్గ స్ట ఇతి ఘస్తాదేక1-అపహాయి హి త్వా- 

సస్యం నాఖ్యేతి నోపైతి _ గీతాసక్యా తుధామపీ నగణెయ ీత్యర్థః, 

మూ, అసావనాస్థాపర యావ ధీరిత 

న రోరుహిణ్యా నిరసా నమన్నపి, 

ఉపి తి శుష్య౯ కమలన్పహోం భసా 

మనోభువా త ప్పలవాభిపాండు శామ్, 5౮ 

వ్యా, అసావిచి, శిరసా అగణ మూర్థ్నాచ నమక (నృణమన్నపి-ఆనాస్టాప 

రయా అనాదరపరయా సకోరుహిణ్యా అవధీరితః అవజ్ఞాతః అంభసా సవాచరభూ తే 

చేరీ భావః-కుహ్యకా అసౌ కలమః శాలివిశేవః-మనోభథువా త ఫ ఇవ కౌమార 

ఇవ..ఆభిపాండుతాం ఉ వతి - ఆశ్రా నాస్థాపరయేతీ సృకృతస సరోరుహి శీవిశేష సాము 

న్్ దప ప్ర స్తుత నాయికౌ పృ పతీతే స సృమాసో క 8,4 లైనమానాయా స్పరోరుహిణ్యాః 

వ్ర కు. మానయా అ సవా ఛేదేప స్య ఛేదలకణాతిళయో $ముహిమ్నా అవన 

ఫ్రణ శతా సంబంధాన్నిర్వవాంతీ మేనోభువా త_ప ఇవేత్యు కే కా నిర్వాహీ "కే 

త్యతిళయో క్ష రను ప్రాణితచమా సో క్షు ఫ్ చే) శీయోరం గాంగ భా వేన సంకరః, 

మూ, అమో నముదూతనరోజ వేణునా 

వృతా హృ తాసారక కేన వాయునా, 



@ ౧ 

ఉపాగ మే దుక్చరితా ఇవాపడాం 

గతిం న నిశ్చేతుమలం శిలీముఖాః. 3౫ 

వ్యా, అమో ఇతి, సముదూతసరోజశరేణు నేతి సౌరభ్యో కః, నృాతాసారక గేన 

ఉపాత్తాంబుకణే నేతి 3 తో కః, ని “ధారాసంపాక ఆసారి ఇత్యమరః, వాయు 

నావ్భాతాః ఆకృ స్టైః ఆమో శిలీముఖాః భృంగాః. ఆప దాముపాగ మే రాజాదిభ యా 

“మే దుశ్చరి తాః దుష్టక రాణశ్చారాదయ ఇవ, గమ్యత ఇతి గతిం గంతవ్యదేళం, 

ని, *దేశోపాయిగ మే గతి 6తి వె జయం, నిశ్చేగుం నాలం న సమః ఏకత 

వాయో'స్సార్వ న SRE త్వాదన్య చ, భయాంధ త్వాదితి ఛానః, 

ముఖే రసౌ విద్రుగుభం గ్. తె జె శిఖాః సీశంగీః కలమన్య బిభ్రతీః, 

శు-కావళిర షర క క నిరీషకోమలా ధను | శ్రి షియం గ గోత త్రభివోఒనుగచ్చృతి. 

వ్యా, ము రితి, విను రునుభంగలోహి హః ముఖే 8 sok పిశంగవర్గాః కలమస్య 

శిఖా; శాల్య గా గాతణీ బిభ్క క్ర వ్యక్త కళిరీవకోనులా విక సీతశిరీషసవ ర్లేత్యర్థ 1. ఆసొ శుకౌ 

వళి గోత క్రభిద ఇంద్ర be! న్య ధ సువః శ్రాయమనుగచృతి అనుకరోతి, నానావర ర్భ త్వా 

ద్రధ నరవ ఛారీత్యుపమాలం కారిన 

ie ఇతి కథయతి తత్ర, నాతిదూ రాదథ దదృశే పిహితోప్టరశి శి బింబః, 
విగళితజలభార శుక క్ష భెనాం నిచయ ఇవాంబుముచాం నా కప 

వ్యా, ఇరీరి, అథ త్ర, తసికా నూర్యో కే య త్నే ఇతీగ్గ ౦ కథయతి సతి, 

నాతిదూరాత్ అనతీదూరాత్ ఈవమ్టార ఇక్యర్గ శి; వ స్య 'సళబ్దస్య సుఫ్సు పేతి 

సవమాసః, పిహితోన్లరశి బింబః తిరోహి ప తార్క_మండల ఇచ్యొన్నత్యో్యే రః నగాధిరా 

జో హీమౌ ద్రి,ః+ విగళితో జలభారో యేధ్య సే తథోకాః, అత ఏవ శుక్ష భౌసః- ద్వ 

యోర న్యతర స్య వి శెవ్యత్వవివక్షయా విచేషణసమౌాసః, తేషాం విగళితజల భర శుక్ల 

ఛభాసాొం శుభ్రాళాం ఆంబుముచాం నిచయ ఇవ వేఘబ్బంద మివ దదృశే దృష్టః, 

మూ; తవుతనువన రాజిశ్యామి: తోపత్య కాంతం 

నగముపరిహిమాసని గారమా సాద్ను జిమ్హ*, 
7 వ్యపగతమద రాగసా న. లశీ 

మసిత మధరవాసో బిభ్రతస్సీరపాణే హక, ౨౮ో 

ఇతి శ్రీఛారవికృతా కిరాతార్టునయే మహాకౌ జ్యీ లక్నీ పదలాంఛ నే 

శరద(రగ్ల నో నామ చతుగ స్సర్గః 
అరా @ ౧ 

+ ఊపరత, 
12 
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వ్యా, తమితి, జిమ్టరర్డునః, ఆతనుఖిక వాతీఖిః వనరాజిభిః శ్యామితా 

శాగమలాః, ఉపత్యకాంతా ఆసన్నభూ ప,బేళా యస్య తం తథో కం, ని, “ఉపత్య 

కా దేరాసన్నా భూమి రూర్ధ్వ మధిత్య కే'త్యమరః * “ఉపాధి భ్యాం త్యక న్నాసన్నా 

ఠూఢయోిరితి త్యక నృత్య యః, ఉ పరిహీమానీఖిః పీమసంఘా శే 8 గారం శుభ్రం తం 

నగం పిమౌద్రిం ఆసాద్య, ఉపరతో నివృనో మదరాగో యస్య తస్య అనీతం నీలం 

ఆధరం వాసః అంతరీయం వి: భ్రతో ధృతవతః వీరం పాణొ యస్య తస్య సీరపాకోః 

వాలాయుధస స్య, ని, as నీలాంబరో రపి ణేయసాలాంకో ముసలీ వాలీ, 

సంకర్షణ స్పీరపాణి) రిత్యనురః, ఈ *స్పబ్దమిావిశేషణే బహువ్రీహో” వితి జ్ఞాపశౌత్ 

వ్యధిక రణపదో వ శప ప్రహరణా నైభ్యః పరేనిస్టాస పమ్యా భవతి ఇతి 

స ప్టమ్యాః పరనిపాతః। లన్న ౦ శోభొం అనుసస్తార స సృృతవాకా అత్ర, సదృళదర్శ 
"నేన సదృశాంతరస్య స్క స టా కే స్మ రణాఅంకారః। సదృశం సద్భశా సభవాద్యత్స 

ర్యలే తల్ స స్మరణమితి విద్యాధరః, 

ఇతీ oe పృమాణ పారానారపారీణ శ్రీమహామపళో పాధ్యాయ 
కోలా చలమలి నాథ నూరివిర చితాయాం కరాతా ఫనీయవ్యాఖ్యాయాం 

ఘంటాపథ సమా ఖ్యాయాం ప స్స్గః, 



పంచమన్స రః, 

+ాశ్రే క్రీశ. 

అవ, అథ హీమవద్యర్గ నమారభ్ధ తే - రత్త పంచదళభిః న్లోకః 1 కుళక 

మావా 

నరా, అథ జయాయ సుమేరుమహీభ్ళ తో 
రభనయా ను ను దిగంతదిదృక్ష యొ, 
అభియయా న హీమాచలముచ్చి)తం 

సముదితం ను విలంఘయితుం నభః, ౧ 

వ్య, అతి, ఆ థానంతరం-సో2_డ్డునః- మేరుమహీభ్ళతో హేమా దె, $-జయా 

యను జయాగ్యం వా, ను కస్టో౭.త్ర వితర్కే, ని, “ను పృచ్భాయాం వితక్కే.. చే” 

త్యమరః, రభిసో వేగః, ని, “రభసో హర్ష వేగయో' రితి వై జయంతీ, తద్వత్యా రభ 

తానాం దిదృవయా ను దృష్టు మిచ్భయా వా నభో౭_౦0ఠరిక్నం విలంఘయితుం ఆతి 
Ww, 

చన అ రి రి క్రృమితుం వ్యా 'సముదితం సముర్పతిత మివ చ 8 కుతః“ వ న; ఉన్నతం 

హిమస్యాచలం హిమాచలం అభి యయౌ, అతశ్రాని్ధ్థ"రి తా నేక ఫలవిశిష్టా ఓ 'న్నత్యగుణ 

నిమిత్తా ఉత్తాన యో త్రేతా, సా చ వ్యంజకాస్యయో గాత్స తీయమా నేతి సంత్నే 

పః, ర్రుల్ విలంబితం వృ క్లీం, పో *ర్రు “గుతవిలంబితమావా నభ భరాి' వితి అక్షణాత్ , 

మూ,తపనమండలదీపిత మేక తస్పతత వై చె కత మోవృత మన్యతః, 

సాసితేభిన్నతమి స్స చయం స న. గజచర ణా, 3 

వ్యా, తప నేతి, పునః, ఏకతః ఏకం ననా చే సార్యవిభ కక సీ8, తపనమండో 

లేన దీపితం ప, కౌశిగం, ఆన్యతః అన్యసీ న్నా గే భత తేన నివిజేన నై శేన నిశి భచేన 

తమసా తీమిశెణ వృ వేం; ఏక శహ్నో రట ఇాన్య తీ, సంగత విత్యర్థః, ఆత ఎస 

పురోజ గ్రే శే వాని తేన అట్టహాసేన ఖిన్నతమ్మిసృచయం నిర సతమస్తోమం' _ తథా గజ 

చర్మ్శణా గ్ పళ్చాద్వ్యా ప్తం, ని, “పశ్చా త్నాదృశ్యయో గ్ర? న్విత్యమవః, 

శినమిప స్థ తం.తపన తేజః సృసారో౭_ప్యస్య కోణ ఏవ కుత్సచి త్పరిసమాహ్యత ఇతి 

మహత్త్వాతిళయో కః, 

శ అత్ర, యద్వ క్షవ్యం తత్ తృతీయసర్గాడిమపద్యే ఉక్తం, 
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మూ, వీతినభస్సుర లొ కస వాసిభిః కృతని కతమదృష్ట్రపరన్ప రై 1, 

ప్ర థయితుం నిభుతామఖభినిర్మి తం వ్ర తినిధిం జగ తామివ శంభునా, 

వ్యా, తీరీతీ పరస లే అక్యో య్యే శ “కర వ్యతీహాగే సర్వనామ్నో ద్వే 

భవతి ఇతి వ కవ్యాత్ 1 నీ ద్విర్భావః సమౌసవచ్చ బహుళ౦0_.యదా నసమొ 

నవత్ తదా పూర్వపదస్థ స్యేతి వ కృ వ్యార్చ్ర్రథ మెకవచనం క స్కా_దిత్వాద్విసర్డనీ 

యస్య సత్వం, బహువచనం చాన్యోన్యళ్వవల్ , యథాహ మొఘః,--న్లో, “అన్నో 

"న్యేపాం ఫుష్క_ రై రామృశంతి ఇతి, ఆద్భష్టాః పరస్పశే యైస్తే ఆఅదృష్టపరస్పరాః - 

తః కీతౌ నభసి నురలోశే చ నివసంతీతి తె సథోకః, భూర్భువస్సర్లోక వానిఖి 

రిక్. క కృత ని కేతం కృ తాస్స దం అత ఏన ళంభునా విభుతాం స్వసామర్థ్యం (ప్ర ప థ 

యితుం ప్రశటీకర్తు రుం అఫీనిరి తం జగ తౌం ప ప,లినిధిం పు సృతికృతి మివ స్థితమిత్యు తే ఏ 

య ని “ప సృతికృతి గర్చాపుంనీ ప, వ తినిధి తత స్యా” దిక్యమర ల 

లోక్య శాఘో్యో౭. యమ పిచ్చే ద్య శ్చేతి ఛౌావః, 

మూ, భుజగరాజసి తేన నభ శి స క నక రాజివి ౦ 'జిత సాతునా, 

నముదితం సిచయేన త తటి త్తి సతీం లఘయ తా శరదంబుదనంహాలిమ్, 

వ్యా, భుజగరా జేతి, పునళ్ళ-భుజగ రాజని లేన శేపాహిధవ ళన నభ కృతా 

గగన స స్పా, కనక స్య రాజిఫిః శేఖాఖిః వరాజితాః సానవో యస్య తేన తథో 

కేన, ఆత ఏవ - కటి త్ర (తీం శరదంబుదసంపహతిం అఘకుతా అఘూకుర్వ తా, 

తత్తు ల్యే నేత్యర్థః, ఆత ఏవోపమాలఅంశౌరః, నిచయేన శిఖదేణ, ని, “నిచయ శిఖరే 

సంఘి ఇతీ శ నార్ల వె, సముదికం సమున్నతం, 1 

మణిమయూఖచయాంశు క ఛసు ర"స్సుర వధూపరిభు క్షల తాగ్భృహోః, 

దధతముచ్చశిలంంతగగోసురాః ఫ్రుగ ఇవోదితపువ్పవనా భువః, సో 

వ్యా, మణీతి, స్రునశళ్చ-మణిమయుూఖచయా"ః ఆంశుకౌని పతాకౌ ఇవ తేః 

భానురాః భాసనశీలాః_సురవధూఖిః పరిభుక్తాలతాః గృహా ఇవ యాను తా సథో 

కాః - ఉచ్చాని ఉన్న తాని శిలాంతరాణి శిలామధ్యాని గోపురాణి పురద్వారాణీవ 

యాను తౌ శసథోక్తాః ఉదితాని ఊర్టితాని పుష్పాణాం వనాని యాసు తౌ సథోకాః 

“హీన 'సముదిత౦ సమున్నతం, యద్యపి నిచయళ బ్దళ్ళిఖర స్యావాచక 8 త థాపీ పర్వత 

వర్ధన ప, కరణో రకత్యా త్పాపాణని చయ వాచక త్వేన కృజ్దవాచీ భవితు మగ రతి, యథా 

బాట క్రీ శిఖరం శబ్ద” మిత్య క కూటకట్టః సమాహాపరప రసాయం; ఆత ఏవ 

అషమణాఒఒక్రయణీయా, అత ఏవావాచ్యనచ నం న దోషః, ఇతి, 
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పుర ఇవ సగరాణీన స భువః భూసోః దధతం బిభృతం, పుగో2.పి పతెశకొ 

నతో వధూపరిభు క్ష గృహా ఉచ్చగోపురా ఊదిత పుప్పవ నాళ్చ్ళ భవంతి, 

మూ, అవిరతో యళ వారివిపాండుభిర్విరహిత్రే ర చిర ద్యుతి తేజసా, 

ఉదితపతుమివారతేనిగ్స (నై క పృథునితేంబవిలంబిభిరంబుదై 8 

న్యా అవిర లేరి, పున।- అవిరతం అపిచ్చినం ఆ సల వారయాః ము కజలాః 

అవృష్టిమ న ఇత్యర్థః, అతఏవ విపాండవళ్చైః అవిరతో ౧ ప్రత వారివిపాండుల్లిః, . అతో 

హీమవత్పమకత్వం సీభవరీతి భావః, అచిరర్యుతి తేజసా విద్యుత ఏం భయా విరహి లై 8 

ఆరతనిస్స (నై ః పృళాంతగర్థి ర్స తెళ్చ అన్యథా న్. న్చదితి భె'వః, పృథు 

నితంబవిలందిభిః మవోకటకసంగిఫిః, ని +, “కటకో౭_ స్రీ నితంబో౭_ రా జి రిత్యమర 8, 

అంబుశా 8 మేసైః ఉదితపక్న్షం సంజూతపత్నమివ స్థితం, ప్రాక్ళిన్న వక్ష హ్యాపి ఫీమో్యా 

ర్రార్థన ళా ంచుదసంబంధథాత్సు నః పత్లో శ్రైానములే సేత్యుతే: 

న దధతమాక రభిః క రిభిః క్ష లె 3 స్పమవ తొరనమిరనమై సకెః, 

వివిధ కామహీతా మహి తాంభనసః న్ఫుటనరోడవనా జవనానపీః, 

వ్యాః వభతమిలి, పునః = అకరః ఖని రేహామ స్స్ యోని త్వేనే త్యాకరిథిః ఆక 

బక ని, “ఖనిః మ్రియా మాకర స్స్య్యా”దిత్యమర:, కరఫిః గడ్ కి కర్త ఎలి? మః 

రుగ్గి స్పమవతా రేమ స్ట శేషు సమైః అనిమ్నోన్ననే । అసమై రస సద్భృ లై రనుపమె 6త్య 

గః క. తలే అ తథా మహి తాంభసః భాఘాగ్యేద కాః _ ఆతఏవ - వివిధేధ్యః 

కా చేభ్యః పానావ గాహ వా నాద్యుపఖో గేభ్యః వీ- తాః అనుకూలాః ఈ శ చతుగు తది 

త్యాదినా సమాసః, స్ఫుటాని వికసితాని సరోజవనాని యాను తాః జవనాః వేగ 

వతీః ఈ “జుచం క, మ్యే”త్యాది న* యుచీ , సడీః దధతం, యనుకం వృ త్త్య్యనుస్రాస 

'భిద త్వా తయ మేవాలంకౌరః, అర అంకం _ప్షభ్యుచ్చయః, త స్యాతీదుష్క.. 

రత్వా దృళపోపో౭_పీ నాద్కియలే, తదు క్తం,-- మో, “స్త్రాయకో యమ ళీ చిక్కే 

రసప్పప్టి ర్న మృగ్యతి ఇతి, 

సవవిని దృజ పాకుసుమత్స్వి పాం ద్యుతిమ తాం సిక రేణ మహాశ సామ్, 

విహిత సాంధ్యవాయూఖమివ కషచిన్ని చిత కాంచనభి తీషు సానుషు, 

వ్యా, స వేతి, ఫువళ్చ - ననాని వినిద్రాణి వికనీతాని చ యాని జపాకోనుమాని 

ళా వ్రుఫుష్పి కాకుసుమౌని తేషాం లత్వీష ఇవ త్వీపో యేషాం తేషాం, “కడుపున్నం 

జపాపుప్పం యాపికౌ తా మృపుష్టి కేతి వాగ్భటః, ద్యుతిమతాం మహోక నాంమాణీ 

క్యానాం పద్మరాగాణామిత్యర్థ ః విశేషణసామర్థా నీర్ - నికశేణ సమూహేన 

హేతునా క్వచిత్ నిచితాస్సంఘుటితాః కౌందనభి త్తయో యేను తేషు సానును 
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విహితాః సాంధ్యా సృంధ్యాయాం భవా మయూఖా యన్నీ కా తమీవ స్థితం కౌ 

చన భి ల్రీషు పద్మరాగ పృభ్నా పృవరాదుదితసం ధ్యా రాగ నివ 5 భాతీత్యు ల్వేృేత. 

మూ, పృథుక దంబకదంబక 'రాజితం గ్య,థితమాలతమాలవనాకులమ్, 

లఘుతు షార తుపారజలశ్సు ఫ్ట్లేం ధృతనదానన దాననదంతినమ్, 

వ్యా, పృథ్వితి, పునళ్చృ పృథుఖిః కదంబకదంబవై 8 నీపకునుమసమూ హైః 

రిబీతం, ని, “క దంబమాహున్సిగ్ధాస స్రావ నికురుంబక? ఇత్యుభయ త్రావీ విళ్వః, 

గృఖికమాలై 8 బద్ధప ష్క్కృఖిః తమారివ నె ః తాపింఛవ నై ౩-ఆకొలం ఆకీర్ల 0. ని,*కెౌల 

స్కంధ సమౌఅస్ఫ్యాత్తావింఛి ఇత్యగురః, అఘుతు పారం నూర్ను ఏకం యత్తు సార 

జలం హీమోదకం తత్ శో్యతతి వ తీతీ తథో కం, ని, *“తుపారా హీమశీకరా 

వితి ఇాళ్వతే॥, * “అన్యోభ్యోఒపి దృళ్యత” షల్ కప్, నదానాః సమదాః సదాన 

నాశో భీ నాన గాళ్ళ యే దంతిస సే ధృతా యేన తం ధృతసదానసదడాననదంతినం, 

నూ, ర హీతరత్న చయాన్న వళ చృయానపలతాభవనా న లన 

విషలినాంబురుహో న నరిద్వధూర కుసుమూ- ౯ దధతం న మహీరుహాః, 

వ్యా, రపీ+తేతీ, ఫునళ్ళ-రహితరత్నచయా౯- రపిాతః వస్తు రత్నచయో 

గమెస్తాకా రత్న ర-శిరహి తాకా శిలోచ్చయ-క- శిఖరాణి న దధతం-అపలఅ తెౌభ వ నాః 

శ్ర స - దరీభువః గుహా పృదేళాకా న దధతం, ని, “దరీతు కందరో 

వాస్ర్రీ డేవఖాతదిలే గుహా పా త్యమరః, విగ తాని ఫులి నా న్యంబురువహాణి చ యాభ్య స్తాః 

సరితోవధ్వ ఇవ తౌః సరిద్వధూః న దధతం, అత్ర, సరితాం వధ్వాపమ్యాత్ పులి 

నాంబురువో కొం జఘనవద నౌపమ్యం గమ్య లే, అకుసుమాకా మహీరుపహళా వృముక 

న దధతం, కింతు రత్నాదిసంప న్నా నేవ శిలోచ్చయాదీకా దధత ముక. 1 మహో 

విభాహయా న్మాత్ర, నఇుస్పమౌసః, 

మ శన నొరమగభకి నథూజఘ నె రెన్ సి 

సణభ్ళ అామభిత* వితతం రతిం దయితగమ్యల లెనగులె CE గు లు కః 

వి, వ్యథి తేరి, పునళ్ళ్చ, ఆనీరశ 3 నె* అనిరి రెఖల 1, సరశనె రిత్యర 8, ఘనె 

ర్నిిబిడ 8=-అనమర లో క వధూజఘ నేశిళ నై ర్మ ముం వ్యథిక సీంధుం మోభీతనదీకం, 

ఆయమపరస్స్వర్త ఇతి భొవః, యీ రమ్యాః ల తాళ్ళ వకుళెః "కేసరాళ్ళ్చ తే దయితాః 

ప్రీయాః యేషాం తైః తథో ౩, నో “విశారదో మద్యాగ౦థధో వకుళ స్సచ కేసరి 

ఖతి వె ద్యశే, ఫణభృ తాం సర్చాణాం కులెః అభత సతం వ్యా పం=తథా వితతం 

విస్ఫృతం యద్వా విధిః పకీభిః తఠం, 



పం చమనృ రః; 05 

నగనురచాపమ తేకవాణి ప పృభఖైర పపయోవికదం హిమపాండుభి:ః, 

అవిచలం గిఖె రై.దుపిశ్లతేం ధ్యనితినూచిత మంబుముచాం చయమ్, 

వ్యా, ససుశేతీ, ఫును-తనేకా విచిణా మణీనాం తలి యేషాం వే సథో 

చై హీ మేన పాండుళిళ్ళిఖ 8. సనురభాప౧ నేం దృచాపం, ఆపపయాః నిర్ణలః ఆత 

ఏవ విశదళ్చ తం అపపయోవిళదం_ఆవిచలం హై వార్ నిశ్చలం చ, ఆతేశి శృఖరళంకా 

స్పదీభూత మిత్యర్థః, కింతు ధ్వని లేన రి శేన నూచితం సై సిఠమంబుముా ర 

మేఘానాం చయం సమాహం ఉపబి భృ తం, క క విక ల్పిత సాదృశ్యాచ్చిఖర మేఘ 

సందేహే మేస్టునిశ్చయాన్నిశ్చయో శ్రరస్పంచేహాలంకౌరః, 

మూ, విక చవారిరుహాం దధతం నర 

స్పక లహంనగ ౯0 శుది మాననమ్, 

శివమగాత్మ జయా చ కృ తేర్యయూ 
నకలహాం "నగణం శు వియాననమ్, we 

వ్యా, విక చేతి, పునశ్చ, విక చవారిరువాం నిత్య విక ని తార వింద మిత్యర్థః, వృ తి 

పౌమస్థ్యాత్ -క అవాంసా'నాం గహైన (వా వ ర్తత ఇతి సకలహ౦సగణం, ని, కాదంట! 

స్ట ఇ టి దిత్యమర ః, క "సక లాః సర్వే హంస ణా యసి ౯ త్ర 

తథోక్త కం, శుచి నిత్యనిగ్మ లం మానసం మానసాఖ్యం సరః దధతం, కించ - 

కృ కేర్ణ | ప్రయా కుతళ్చిన్ని మిశ్తాత్కు_పితయేక్యర్థ 1, అ గాత్మజయా పార్వత్యా సవా 
సకలహాం 'సవివాదం-సగణం స సృప్పమథం0, ని “గణాః పృవథస ంఖో్యఘా” ఇతి 

వె జయంతీ, శుచిమానసం అవిద్యానిరు క్ట కచ్చి త్రం, యద్వా - శుచీరగ్నిః తస క్” 

మానసం నేతో యస్య తం శుచిమానసం, ని, “మానసం తు వినిర్హిస్తం మనో త్ర 

స్సరన్సుచేతి విళ్ళః, శివం చ దధతం, ఏలేన సకల ౫ లవై లతణ్యమస్యో క్షం, 

మరా, గ్ర వావిమానగణానభితో దివం 
జ్యలయలే "మధి జేన కృ ఛానునా, 

ముహురనున రయంత మనుత్స,పం 

త్రివుర దాహముమాపలి సేవినః, ౧౮ 

వ్యా గ హేతి, దివ మభితో దివోఖిముఖం * “ఆఅఖితః పరితి ఇత్యాది నా 

ద్వితీయా, గృవహోః చంద్రాదయః విమానాని దేవయానాని చ, ని, “వ్యోమయానం 

విమానో౭_ క్రీ త్యమరః తేషాం గణాకా జ్వలయతా సృడిపయతౌ, 4 *మితాం 

వ్రాస్వి ఇతీ వ్రాన్వః। ఓీమధి బేన తృణవి శేషజ న్యేన కృళానునా వహ్నినా అనుక్షపం 

(సృతీనిళం, వీప్పాయామమవ్యయిీా భావః, ఉమాపతి నేవినః ప్రచు థాదీక౯, శ “గతి 
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బుద్ధీ? త్యాదీ నా ద్వికర కత్వం, శ్ర, యాణాం పురాణాం హార సరం. 

తాస్టాత్యాదినా సమాః; పాశ్రాడభ్యః ప్ర స తిషేధో వ క్షవ్య ఇతీ కీ బ్ర్రైలింగతౌ స, వ్ర 

షేధః, స్య దావాం తి, పుర డాహ౦, ముహు రనుస్మరయంతం ఫివన్వద ఇస శ్యాదినా 

దోహా మిత్య త్ర, త్ర షష్టీ క నస్యాత్ తస్యా శ్ళే హౌ విధా నాల్ శేవశ్వస్య బావివశ్నీ 

తత్వాదితి, అ అపడ నుత సాదృళ్యాత్ స సహ్ఫృతికితి స స రణొలంకారః, 

మూ, ఏతతేకీకర రాశిభిరు సి Yi రుపలరోధవివ  రిభిరంబుభిః, 

దధశమున్నత షా es వ ఆంధృతసికన్యజ గామి జావ్నా పిమ్, 

న్యా, విత లేతి, వితకశీక రర aa ని సత శీకరఖ్రంగౌ ౩ ఊచి లే రుత్చ తిగెః 

జత? ఆఉపలరో-దేన వివ రః నృ త్యావృ గై రంబుభిః- హౌతుఖిః ధృత నితవ్యజ నా 

మివ గృహీతధవళ చామ రామివ సి తామిత్యు లేకా, ఉన్నత సానుమ సముద్ధ తౌం 

వహంతీం (అవా తాం) జావ్నా వీం గంగాం దధతం, 

మూ, అనుచశేణ ధనాధిప తేగథో నగవిలోకనవిసితమాననః, 

న జగ దే వచనం  పియమాదరాన్నుఖర తావన రే హి విరాజచే, 

వ్యా అనుచశేశేతీ, అథో అనంతరం, ని, “మం? శానంత రారంభ పృళ్న కౌ 

ల ఫివ్వథో అశ? త్యమరః, ధనాధిప లేః కు బేరస్య అనుచ రేణ త్ర నట 

లోక నేన విసీతమానసః సో2_ర్దునః ఆదరాత్ పీ యం వచనం జగదే గదితః, గద 

తేర్భ్ర వళ్యర్ణ స్య దుహాదిత్వాద ప, పథా నే కరగ ణి 0న, ఆపృస్టపరి భామణదోషమగ్గాం 

తరవ్యా సేన లర. మఖ శ్వ వాచాలత్యం, అప్పృష్టప పరిభాషి కేతి 

యావత్ , అవసే శోతురాకాంఠూ సమయే విరాజతే హీ, ఆకౌంతీతమపృషప్టో౭_వీ 

బూయాదితి భావః, 

మూ, అలమేవు ఏలోకిన; ప్రజానాం 

నహసా నంహలిమంహ సాం విహంతుమ్, 

1 ఆశన్రే, దమవెధేయం, గతీబుగ్టీతి తిన్యూల్తే. “ఉదృ్భశేళ్చ” ఇతి వా శ్రికౌరం 

భాత్ తత్వూ తస బుద్ధిపదేన బ్ఞానసామో న్యార్గకౌనా యేన ధాతూనాం గృ, వాణాళ్ 

సృక తేళ్ళ జ్ఞా జాని పాగ త దత, గతి బే నూ తేణ కర రృత్వం దుర్గ. భమ్, ఏత 

చ్చ నతిబుర్ధీతి త త్రే"విద్దాంతకాము ద్యాదా సక మ. 

స న్ ఆధ్యానే” ఇత్యాధ్యాన ఏవ మిత్వవిధా నాద త్రాప్యా 

ధ్యా నార్థకత్వమంగీకృ శౌ వన మిత్సంజ్ఞాయాం మితాం చా స్వ ఇతి హ్రాస్యోపప తి 

ర్శోథ్యాః ఆధ్యానం నామ ఉత్క_.౦ళాపూర్యక స్థ రణమ్, 
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ఫఘనవ వ సనాస్ర, 'భేవ కురగ్భ౯ 

పిమగొర రచలాధిపశ్సిరోభిః, ౧? 

వ్యా. ఆలమితి, హీమేన గారైః కుచె 8 శిరోభిః శిఖరైః ఘనవ ర్మ ఆకౌళం- 

సవా స్తథా కుర్వక- విపాటయ న్ని వే త్యుత్ప్రేక్షూ, ఏపో2_చలాధిపో హిమవాకా- 

విళోకితో దృష్టమాత్ర, ఏవ పృజానా మంవాసాం సంవాతిం పాపసంఘాతం-సవా సా 

సద్యః-విహాంతుం ఆలం సమగ్ధః, పర్యా వ్రవచ చేద్వలను స్వితి తుమున్న్రత్యయః, 

అన్యథా చ వ్యాఖ్యా: లే-అచలాధిపో రాజా న, ని, “భూర్భూమి రచలానం తే” 

త్యమరః, హీమగార ర్విమలై 8 శిరోఫిసె నె ్రః ని, “మయార్ధిన్న మై న్యాగృభా + నేవ 

ప్రధానే చ శిరః స్మృతి మిత్యజయః, ఘనవ ర్హ్మ అరిసైన్యం, ని, ౧౫ ీ ఘన 

వర, సాషఇదకూపారారిస న~్వయోి” రితి కముదాకరే, సవా స కుర(కా దవ 

ప asa సంఘాతం సద్యో ప . హజ్. 

త మనుః, -- న్లో, న రేంద్రాస్సత్రి, తిణో గంగా నూర్యాచం ద్ర ద,మసౌా ్య. దృష్ట 

మాత్రాః ఫునంత్యేతే "కింపునః పరం ఇతి 2 బె 'పచ్భందనీకం వత్త తం, 

మూ, ఇహ దురధిగమైః కించిచేవాగమె 
స్పతతమసుతరం వర్గ యంత్యంతరమ్, 

అము మెతివిపవినం వేదగిగ్వా శ్ట్పీనం 

ఫురువమివ పరం పద్మ యోనిః పరమ్, ౧౮ 

వ్యా, ఇతి, ఇహాసి ౯ కా పర్వ లే-సుతరం న భవతీత్యసుతరం దు దుస్తర మిల్ కిం 

తరలేః ఖల్ స ప్రృత్యయః, తకు మధ్య భాగ ౦-ఫురుమషేతు, ఆంకరంత త “క్త పం-దురధి 

గమెః దురాఠో-హెః అన్యత్ర, దురు హె రగ మె ర్వ మః, అన్యత్ర, పురాణాదిభిః, 

ని, “పురా ణేఒప్యాగ మో వృ మే" ఇతి రుద్భటఃః కంచి దేవ సతతం వర్ణ యంతీ-నతు 

కదాచిత్, ప్రత్య తేణాపి నిశ్ళేషం వగ్గ యితు మశక్యత్వాదితి భావః, కింతు అతి 

విపీనం అతిగహనం-దిగ్యా ఫ్టీవ్నం ఉభయ్రాపి సమం, అముం గిరిం-పదం పురుషం పర 

మౌళ్తౌన మివ..పరం కేవలం, ని, “పర మవ్యయ మిచ్చంతి కీవలి ఇరి విశ్వః, పద్మ 

హు బ బ్రహ్మైవ జేద వే చి నాన్య ఇత్యర్థః * విదో అటో వేతి wes 

ఆ తోప me స్పంసృపి కమౌవృ త్తం, శ్లో, “తురగరసయతి క్నా తతా 
షస 

గః ఈమే” లీ అతణార్, 
i రాడా నాయానా టాం! 

+ పర్యం లేశ్యా తభ శ వ వ శేష. మాపచ్చిందనీకం సుధీఖిరు క్త కమ్, బరి, తల్ల కల క్షణం 

బోధ్యమ్ తథ వ, వె తౌ భీయవ దేవ, 

18 

చల నవావడు మనాలి వాతం అననన ననన జపత వనాల. అ 
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మూ, రుచిరపల్ల వ పుప్పలతాగ్భ హై 

రుపలనజ్ఞల జై గ్షలరాశిభిః, 

నయతి సంతతముత్పుక తామయం 

భధృతిమలీ రుపకొంతమవీ నస్మియః, ౧F౯ా 

వ్యా, రుచిరేతీ, ఆయం 18 రుచిరాణి పల్ల వాని పుష్పాణి చ యీహాం'తే తథా 

భూతా అతాళ్భహాో యేమ న్, రథో ౩ £, ఆపల'స్జూల డై 8 విరాజమానకమలె 8 జల 

రాళిఖిః సకోభిః కరణ 8-ఉఊప కాంతం కాంఠసపో పే ధృతిమతీః ఇై ర్యవతీరపి సమోప 

స్థానపి ప్రియానగణయంతీః మానినీరత్య 8 (శ్రయః సతతం ఉత్చుకతాం నయంతీ 

తాసాం మాన గంథిం శిథిలయతీత్యగ 81, ఆథవా ఉపకౌంతం ధృతిమతీః తుష్పమ 

రపి సురతతృసన్తా అసి -ఫునర ఫ్యుత్సుక ₹ తాం నయతిత్యగ్భ శం ఉభయన్రాప్యుసై పం 

శయో ₹ః, వృత్త తము క్షం, 

సులభై స్పదా నయవ తాయవతొ నిధి గుహ్య కాధిపర మైః పర మెః, 

అమునాధనై ః వీతిఛ్చ తాలిభృ తొ నమతీత్య భావి జగలీజగతీ, ౨౦ 

వ్యా, నులభి రితి, నయవళఠతా నీలీమ తౌ_ఆయవతా భాగ్యవతా చ ఫుంసా సదా 

సుల సుఖేన ప్రాప్క్యెఃః నా నే శకిత్యర్థ 8, ని, “ఆయ శృుఫావప౭గ విధి'రిత్యమరః, 

నిధీనాం నుహాపద-దీ నాం గువ్యూ కా స అధిపం కు బేరం రమయంతీతి తథో ప కక 

శకరణ్యణ్”, పరమె రుత్క్భృ స్వైః ధనెః నుణిముకాదిఖిః కరణెః అమునా కరి 

భృతా గరిణా అరీళ్ళతా వూగ్దాసతీ-అథచా ఆత్యంతపోపి. తా సతీ శఈభృణ్. ధారణ 

పోవషణయోిరితీ ధాతుః,జగతీ మహీ_జగతీ స్వర్గ పాతాళలోకా_సమతీత్య అతీ క మ్య 

భాతి, అమానుసెరపి దుగ్గ భా భా సృంపదోక క, సంభవంతీతీ భావః, అ త్ భగనాతి భృ తేతి 

పదార్గస స్య విశేషణగత్యా జగదతి క్ర మణ హాకుతోగా క్యా కావ్యలింగం,తస యమ కేన 

సంసృష్టిః, సృమితాక్షరావృ త్తం, సం 6 పృమితాతూరాసజసపై కుడితే తిలత్షుణాల్ 

అఖలమిదమమువ్య గారీసురో స్తీ భువనమవి నెలి మన్వే తులామ్, 

అధివనతి నదా యబేనం జనై రవిదతవిభవో భవాసీపతిః:, ౨౧ 

అఖిలమితి, అముమ్య గారీగురోః-హపిమవతః-ఇద మ ఖిలం తృయాణాం భువనా 

నాం సమహార ్రుభువనమపి-తగర్ధి మ త్రరపదసమాహాశే చేతి సమౌసః, పాత్రాది 

క్వాల్ క్రీ స్ర్రత్వపృ ప తిషేధః తులాం సామ్యం నె చెలీన గచ్చతీతి మే జానామి, యద్య 

తోజనె రవిదితవిభవః ఆజ్ఞాతమకీ మా భవానీపతిః శివః, సదా ఏనం గిరిం అధివసతి, 

అసి స్మెన్నివస 'తీత్యర్థః, శః ఉహిర్యభ్యాల్యన ఇతి కర ర త్వం, ఆతో2_యం ధర్మ క్షేత్ర, త్ర 

మితి భావః, (ప పిఖావృ త్తం, క్లో న్, “స్వరశరవిరతీర్న నొారా,ప సృఖీితి తా... 
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మూ, వీతజన్ళ జరనః పరం శుచి బ్రహ్మణః పదమువై తుమిచ* తామ్, 
ఆగమాదివ తమోాపహో దిత సృంభ వంతి మంగ వచ్చిరి 

వ్యా, వ తేరి, ఏలే నివృలే జన జర సౌ యస్య తద్వీతజన జరసం తస్య ఈ 

“జరాయా జరసన్యతరస్యా'మితి జరసాజేశః, అత్ర, తదంతవిే రిష్తత్వా త్సర తే 

నస్యాదేశ బాధక త్వాచ్చ. తథాహీ,---- * “టాజసీజసామినాత్సా గ్ధిదితి స్యా దేశ బాధ 

నాల్ , “పర త్వాజ్జర సా దేశం బభాషే భాష్యశ్చత్చ్వ్వయమ్, నూత,"కౌరమ తే యత్తు 

కాస కౌత్సరబాధ నం, భవే తదసిటాజస్యో ర్న ప్రువర్ణనీసంభ వేత , మతద్వయే౭_పీ త్ర 

తుల్యం జఉనియత్స్నూర్య బాధ నం, పర త్వాజ్ణర సాదేశ సతృ్యాత్చా విదేశ బాధ నాత్, _ 

పకం చాత టాజస్యోర్యావాదేళా వినా ఓలి, ఇకారదీగ్స యో స ల్ వెయార్ల ర్థ్యం త్తు 

తౌ విన్మా ఏత్వే నవర్శడీ సై చ రూప సిద్ధి ర్భృ చేద్యతః, వ్య ఫనూర్రైషళశ్యా గౌత్ భం 

లే ర ఫణీ, స్యోతంశ్రా రసా జశం జగ వూర్వస్య 7 చాధ చాత్ , గమన 

సృపంచ సు భాహ్య స యి టయోస్సుుటః" ఏవం న సతి యద త్ర, జరస మితి కేసాం 

చి 'త్పాఠాం తరకల్పనం తదజ్ఞాననిలనీత మేవ, బ్రహ్మణః పరమాత్శనః సంబంధి పర 

ముత్క్భస్తం శుచి నిష్కు...ళ ౦కం+ పద్యత ఇతి పదం మం తా డాక్యలతృణం ము _ి 

మిత్యగ ౩ ఉ_పితుం ప్రాప్తి మిచ్చ'తొం ముముయూాణాం, ఆగమౌాత్ కా స్రాదివ తమోప 

వాంతీతీ త మోపహాదవిద్యానివ గ్గికౌత _ ఆశి శత మాసో రితి డస ప్రత్యయ ఇతి 

ఆస్తాగా రః భవం -ఛిందంతీతి భవచ్చుదకి వ కౌ అస త్చూద్వి ఇప్ప ' త్యాది సొ 

కప్, మతయ 8 రత వాని సంభ వంతి శత తృవిశేషస్యాపి కాన్ పాయ త్వాది త్యాళ 

యః న కీేవలమయం భోగభూమిః కింతు ము క్, తృమపితి తాత్పర్యం, రథోద్ధతా 

వృత్తి తెం, నో Ge ht రథోద్ధతాల గా? "వితీ 'శకళాళ్, 

మూ, దివ్య, స్త్ర న్ఫీ కాం నషం అల కోగా 

రాగాయా తే నిపకితపుష్పాపీడాః, 

వీడాభాజః కుసుమ చితా స్పాశంసం 
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వ్యా, ది ప్యేతి, అస్మి క గిరౌ చరణలామారా గః పొదల ప ని సృవాన 

ర్తంత ఇతి తథో నా వంక -ఢేనుక పురుసాయి తె' దిబం భేము కయ్యాయాం క్రీ నీ పాదతల స్ప 

ర్శా Sew ఇత్యర్థః, నిపరితాః వ్య్యాశతక రణే క్రీ, ణా మధోముఖ త్వాద, త్త 

మైః, ఫుస్పాపీడాః కరనుమే శేఖరా యాసు తాః తథోకా ని ని, స! 

విత్యమరః, వీశాభాదీ జో వినుర ర్ల భా జః భంగిమత్య ఇత్యర్థ క ఛ్ర్రైనుర సే ంభోళి తాదా 

సర్వతః కటిపరి భ నుణసంగ వాదితి భవః, కుసు సుమైళ్చికా! వ్యాపాః కతునుమచి 

శాః ఇభమా ర్లైరాదికర ణేను _స్థనభుజాద్యశయవా నాం శయ్యాతలస్పర్శి త్వా 
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న్థార్తీ వాయ కసువూ సృ లౌ ఇత్యర్థః, దివ్య క్రీ ణాం 'సంబంధిన్యః శీర తే ఆన్వీతీ 

శయ్యాః తల్చానిశీస ంజ్ఞాయాం సమేజనిష దే త్యాది నా క్యవ్ రాగాయాలే రాగో 

లో, కే సతి యస్సాశంసస్పతృష్ణన్సురతవి శేషః తం, జూతా వేక వచనం, నురతవి శే పా 

న్్యర్థ 1, కంసంతీ నూదయంతి వివృణ్వంతీత్యర్థ 89 అత్ర, లామారాగాది పదారానాం 

ర చతి విశేషణ గత్యా ఊీకుతోగ్గకా ఫ్ సా యమ కేన 

సంసృజ్య లే, జలధరీమాలావృతం, తల్ల శ్నణంతు, నో, శత్రు ns చేస్సా రిష్టంథర 

మౌలామ్మాన వితి, -భీనుకొదిబంధలకణంతు రతిరవా జ్యే, య “న్య స్తహ_స్ష 

యుగళ్ళా నిజేపదే యోషి చేతి కటిరూథవల్ల ఫా, అగృతో జ్ స 

-ధేనుకం స డ్రియేి = ౧ స్వేచ్చయా బ్రుమతి వల్ల భే సియా 

యోషిదాచరతి వల్ల భాయితం, చ్యానతం రతమిదం యది స్తా స్యాద ఫోముఖ 

చతువ్చ దాకృతిః, ౨, తత్కటిం సమఢిరువ్యా వల్ల భస్స్యా ద్వృహాధిపశుసంస్థి తి 

స్వరః, చక్రృవద్భ్యమతి కుంచిత గ్రీకౌ భ్రమరం తు జఘశే సముద్ద తే, 3, సర్వతః 

క టిపరి భ మో యది యేంఖపూర్వమిద ను క్రమౌారతం, భూగత _సనయుగాస్యమ 

_స్టకౌ మున్నత న్ఫీజ మధోముఖీం మై మం, ఈ క్రామతీ స్వకరకృష్ణమేహ నే 

వల్ల భే కరివదై భముచ్య లే, ప్రసారితే పాణిపాదే శయ్యాస్పృళశి ముఖోరిన్సి ఉన్న 

తాయాః స్ర్రీయాః కట్యాం మౌాగ్చారకరణం విదు” రితి గ గుం థాంతనే, 

గుణసంపదా సమధిగమ్య పరం మహిమానమ త న శ్ర మహి శే జగ తామ్, 

నయ సాలిని శ య 9్ర్రనాధిపలౌె విరమంతి న జ్యలితుమోపధయః, 

వ్యా, గుగోతి, జగ తాం మహీతలే sss చేశ నులీ బుగ్చి 'త్యాదినా 

నర్తమానేక్షః, క క్షస్యచ వ_ర్హమాస జతి పస్ట్ అ, త్ర కరర ఈ త్ఫణ 

బో్యోతీంషి నయ కాలిన న్యధిపతౌ నీతీ సంప న్నే రాజ్ఞ శ 

శత ర్రగుణసంప త్వా అళ్యత్ర, సంధ! గిదిగణసంపత్వ్యా-పర రం మహిమానం ఉభయత్తౌ 

పార్ట్ € రి సృశీమ నాదిసామర్థ ర్భ సం సమథిగమ్య జ్వలితుం ప, ప కౌకితుం న విరమంతి- 

ఆవిరఠం 'ధ్వలంకీక్యర్థ 8 "అన్యక్ర రాత్రా వే వేతి య. ళ్ మితాశరావృ త్రం, 

“పృమితాక్షరాసజసపై రుది తే"తి అమన్, 

కురరీగణః కృతరవ_స్తరవః కుసుమూన తాస్పకమలం కమలమ్, 
ఇహ సింధవళ్చ వరణా వరణాః కరిణాం ముదే ననలదానలదాః, 

వ్యా, కరరీతి, ఇహాగ్రా _ కురరీగణః ఉతోశసంఘః, ని “ఉతో)ళ 
కోర రొస ?విత్యమర 8+ కృతరవః కృ తారవఃఎతర వః కుసుమైః అనతౌః, కమలం జలం 

పకమలం సపద్మ 0, ని;*కమళలం జలపద్మ యోిరితి విళ్వః, అథవా కం జల నుల మత్యంఠతం 

సకమలం సప న్ చివ ర్షశే, కించంపర i వరణ ద్రుమాః ఆవరణం అచ్యాన నం యాసాం 

మః సంపద ఇవ-గుణసంపదా 
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తా_థోకాః ని, “వరణే వరణన్సేతు స్తీ క్రళాకః కుమారకఃి ఇత్యమరః, 'సనఅ దాః 

సోశీరాః, ని, “మాలే స్యో శీర మస్ర్రీయాం, ఆభయం నలదం సేవ్య మిత్యమరః, 
ఆనలం సంతాపం ద్యంతి ఖండయంతి శమయంతీ త్యనలదా సనల దాళ్చతా అనల దాళ్ళ 

సనఅదానల దాః, సింధవశ్చ-కరిణాం ముదే_భవంకీలి శేషః, న కుత్రాస్యు క వె పరీత్య 

మితి భావః, ప్రృమితౌతరావృ త్తం, 

మూ, సాదృశ్యం గని మపని ద్రచూతేగంధై 

రామోదం మదదల సీకజం దధానః, 

ఏతసి న దయతి కోకిలానకా లే 
లీనాళి స్పురకరిణాం కవోలకాషః, 9౬ 

సి | 9 హః శ Sen న శ వ్యా, సాదృళ్యమితి, ఏతసిన్నగ్రా అపని ద్ర చూత కం థై ౩ సాద్భృళ్యం గతం 

ఫుల్లా మ్ర పుష్పుసదృశం-మదజల సేక జం-అమోదం పరివుళం దధానో బిభాణః, ఆత 

ఏవ లీనాళిః సంస క్రభ్ళంగః-సురకరిణాం-కష్యు తే లేతి కొషః కపోలానాం కౌపః 

కషణ స్థానం గ్రుమస్క_ం ధౌది, ఆకౌలే పసంతాలతిరి కే కౌలే2..సి కోకిలాకా పిశౌకా 
ర్చి" సాపు పాన స ప మదయతి మదయు కక కరోతి, *మితాం OS ఇతి | సః: ఆత వసంతరూప 

వ మ దాఖ్యకెర్యోత్చ తి కథనాద్విఖభావ నాలంకారః, తదు ప్తం,--- 
ణి 9) శా శ్లో, “కారణేన వినా కౌర్యస్యోత్స త్తిస్స్యాస్విభావ నేతి, సా చ చూతగం పా స్పా 

దృశ్యం గత మిత్యుపమయా, ఆమోదం దధాన ఇతి పదాగ్గ హేతుక కౌవ్యలిం గేన 

చాం-గాంగి భావేన సంకీర్య లే, కించ ---కోకిలా నాం మదగంభే చూతగంధ భ "౦ త్యా 
నా శ అ శక ము 0 a భ్రాంతీమదఅం కారో వ్యజ్య లే, పృహార్షి ణీవృ లిం, క్లో మ్నాశౌగప్ర్రుదళయతిః 

ప్రృవార్షి జీయి మితీలక్నణాత్ , 

సనాకవనితం నితంబరుచిరం చిరం సునిన 2 ర్న'దై రగ తమముమ్, 
Q._._._ రా ని 

మతా ఫణవతోవతో రనపరా పరా నవసుధా నుధాధివనతి, ౨౭ 
వ్యాః సనా"కేతి, ఫునళ్చ = సనాకవనితం సాపష్పర'స్క_ం నిరతం చః కటక 

రుచిరం-సునినచై 8 శాన్యఘో షః నచైః ఫుంపృవాహెః వృత మముం గిరిం - 

అముష్మి కా గిరా విర్యర్గః . * “ఉపాన్వ ధ్యాబ్వస” ఇతి కర్శత్వం* అవతః అఫోలోక 

రత్షకస్య ఫణవతో నాగరాజస్య మతా ఇష్టా శ “మలిబుద్ధీ? త్యాదినా వ రమానే 
శీ గ న్ ఎజ్ ళ్ అక జో న కక తద్యోగాత్ కృస్యచ వ ర్రమాన ఇతి షష్టి, రసేన స్వాదేన పరా ఉత్కృస్తా, 

పరాస్తవనుధా త్య క్రభూలోకా సుధా అమృతం చిరం అధివసతి-ఆతో2 న్యత 
అటి b= కి be టీ 

భూమండ కే కుత్రాసి సుధా నా సత్యర్థ 1 మేరు పృతీధటో2.యం గిరిరితి భావః, 

అత్ర, ప్ర స్తుతవి కేమణసామర్థ్యాద వ్రస్తుత్ మేరు ప్రతతే సృమా సో_కి రలంకారః, సద 

యను కేన పంసృజ్య తే, జలో ద్హతగతివృ తం, “రసెగసజసాజలోదతగరతిః) = ఇతీ 
థి నీ జా బ్ర ఖ 

అక్షణార్ , 
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మూ, న్రీమల్ల తాభవన మోషధయః ప్ర దీపా 

శయ్యా నవాని హారిచందనపల్ల వాని, 

అస్మి౯ రతిఫ శృమనుదశ్చ నరోజవాశాః 

నరం డిశ౦త్రే న దివ స్పురసుందరీభ్య:, ఆరో 

వ్యా, శ్రీమదితి, ఆస్మిన్న గ (శ్రీమ న లతొ ఏవ భవనం - సమీప, 

ధయః తృణబోోతీంషే్యేవ | ప దీపాః సమౌానగుణత్యాత + నవాని వారిదందనపల్ల వాని 

సురతరు కి సల యా ్ యేవ శయ్యా! ని, *హారినంద నమా ఖ్యాతం గోళీ రే సురపాదపి 

న్ J సె కిన ఇ ళో న్ ఇ ఇతివిశ్వః, రతి క్రమనుడ స్సుూోతే క్స్ " మవోరిణః-సరోజవా తాళ్ళ నురసుందరీభ భ్యః (#) 

కియా గృవాణా చ్చతుర్ణీ , దివో డివం-ఆధీ౫ గే ఇ తది తా కర్మ ణీపషష, సగుం 
న థి 4-2 
ధ్యాతుం నదిశంతి నిస్థారయంతీత్య 8, స్వర్తాదప్యతిరిచ్య తే2సావితి భావః, అర, 

' J కె పూర్వా స్టే రూపక త్రయం స్ఫుట మేవ, వసంతతిలకావృ త్తం, ఆకా వనంతతిల కాత 

భజాబజగాగ” ఇతి లశ్ష్షణార్ , 

మూ, ఈ శార్థమంభసి చిరాయ తపశ్చరం'త్యా 

యాదోవిలంఘనవిలోలవిలోచనాయాః, 

లంబతా గ కరముత భవో : నౌ ఆలంబకౌగ త్రీ భవి సవా 

శో శ్రలన్ని దాఘనలిలాంగుళినా క రణ, డో 

వ్యా, ఈకార్భ మితి, ఈళాయ ఈశార్థ ౦ యథాత భేరి (క్రీయావి శేమణం ఈశ్వర 

ప్రాప్త లే 0+ అన్ధన సవా నిత్యసమౌస స్పన్వలింగతా చ వక్తవ్యా, చిరాయ చిరం- 

ఆంభనీ తపశ్చరంత్యాః, ఆత ఏవ.యా దోవిలఅంఘనవిలోలఅవిలోచ నాయాః జలజంతు 

విఘట్రన చలి తేక్షణాయాః తపసో2_హ్యధికి ౦ దృష్ట రివ్ విలోభయం త్యా ఇతి భావఃః 

నీ, “యాదాంనీ జలజంతవి ఇత్యమరః, భవా న్యాః భవపత్నా్య్యాః _ ప శృయోగ కౌలా 

“జ్చీన్ల్లోంఈం నిన్రేళ శ “ఇందృవరుణధ వే త్యాదినా జీష్ అనుగాగమళ్ళి, కె కదేళ 

స్యాపి కరత్వా దగ్యంా సౌ కరే్చేతి సమో నాధీక రణసమౌాసకః, అత ఏవ వావునః- 
చే 

వాస్తారా గృవాస్తాదయో se దాభే దాదితి 1 తమ గృకరం భవశ్ళివశో క 

తన్ని దాఘ'సలిలాంగుళి నా (దృవ లృ్వ్వదాంగులి నేతి సా త్వ్యికోదయో $ రికి కరేణ 

ఆ తృగిరా.ఆలంబత గృహీత వొక, క స కా అరక పృత్యతమవదఖిధా నా 
ద్భాని కఅం కారకు. శో “అరీతౌనాగతే య శే, డో సృత్యత్ష తే తేన లకి. త్తే, అరు 

తార్గకథ నాద్భావికం గదుదావ్భాతి మితి Be వకంతశిల కొవ్భ ఠం 
 అతారానాయాలా. శా కాకాను = తవా. ర 

+ అధి ౫ అః ౨ నూ, ౨0, 
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మూ, యీనాపవిద నలిలసు టనాగసద్యా 
చేవాసురై వ పం. మం ధే, 

వ్యావ ర్త ర నె రహిప కేరయమాహీ తాంకః 

ఖం బ్యాలిఖన్ని వ విభాతి సమందరాద్రి,ః, 30 

వ్యా, యే ీ తీ, బీవాళ్చనురాళ్ళ వె “వాసు గః * యేషాం చ చ విరోధళ్ళా 

శ్వతిక” ఇలి నెక క బద్భావః, యతి సే పెం "విరోధ కార్యక ఏవ నగ మట. 

వచ్చాశ్వతిక ఇత్యాహుః, యేన మందరా గృిణా నుంథదండీకృ లే నేతి భావః, అప 

విదసలిలః అపక్నీ ప్రజలః, అతఏవ న్ఫుటం నాగసద్య పాతాళం యనీ కా సోంబుధి 

రమృతం ముమంాభే మథితః, ఉఅమఖ్నా తే గ్లుహాగిత్వా దసృధాణే కగ్మణి లిట్, అహి 

పతేః, మంథగుణీకృత వాసు తే లక నో, “మంథానం మందరం కృత్యా యోక్ర ౦ 

కృత్వా చ వానుకిమితి ఫభారతవచనాత్ , వ్యావ ర్తనై & వేస్తనెః ఆహితాంకః కృత 

చివ్నాః, సోఒయం ముందరా గి, గి ః ఖం అకౌళశం వ్యాలిఖన్నివ విపాటయన్ని వ విభాతి, 

విచితృమణి ప చిరం టేర్యన్ని చేతి వోకతే, అశ్రాన్న త్యానుపాదా నేనై వ 
ఖలేఖసోతే మ. ప్రస వు త్త — త్ర క 

మూ, సీతోచ్చా)యం ముహురశిశిరర శే న 
రానీలాభై రర చితపర భా గార తె షక 

జ్యో త్నా్నాశంకామిహ వితరతి హంసశ్యేసీ 
ల నన్నాః స్ఫటిక రజతెభీ త్రీచ్బాయా, 3౧ 

వ్యా నీతేరి, ఇహా ద్రా ఆళిశిరర శే రుష్తాంశో; డౌ రృయూఖి స్సంక్రాంతతే 

రితి భావః, ఉచా యం నీతా విస్తారి లేత్యర్లః. తథా ఆనీలా భి రనితృపృఖైః రతెష 

రింద్ర నీలై ర్విర చితపర థా-గా తత్సన్నిథానాల్ల సతో వైత్యర్గః, వాంస ఇవ శ్యేసీ 

శ్వతవర్ల. ని . “విశద శ్వేతపాండరా” ఇత్యమరః? 4 శవ గ్లాదనుదాత్తాగోపధాతో ని 

ఇలి శ్వేకశనాల్ జీప్, తకారస స్యచ నకౌరః, స సృటిశానాం రజతౌనాం చ భి త్తేయః 

తాసాం ఛాయా కౌంలీః - అహో మధ్య మధ్యా హ్నే౭_పి ముహుః జ్యోత్స్నా 

శంకౌం వితరతి.చ్యాత్సా ఇభ్రమం జనయాతీతి భ్రాంతిమదఅం కౌరః, 

దధత ఇవ విలాస శాలిన్న త్తం మృదుపత తా ఘవనేన కంపితాని, 

ఇహ లలితవిలాసి సిజనభూ )గతికుటి లేషు పయస్సు పంకజాని, 3.9 

వ్యా. దధత ఇతి, ఇహా ద్రా-మృదుపత తా మందం వవాతౌ పవ నేన కంపితాని 

పంకజాని, అలికవిలానీనీజనస్య - భూగతివత్కు_టిలేషు ఈప. ర్లరంగి లేష్విత్యర్థః, 
పయన్సు విలాసళాలినృ త్తం దధతబవ, సవిలాసం నృత్యంతీ వేత్యు తేమ, ఫుష్చీతా 

గ్రావృ ల్తీం, 
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మూ, అసిన్నగృవ్యాత వీనాక భృ తా నలీల 

మా బద్ధ వేపథుం ధీరవిలోచనాయాః, 

విన్య _నమంగళ మనా వధిరీక్యరాయాః 

న సోరగ పతిరేణ కేణ పాణిః, 33 
సాల (Uy 

ఆనీ న్నితి, ఆని న్న్రా -పీనాకభ్ళ తా శిజేన.అధీరవిలోచ నాయాః చకితద్భ ప్రే 

ఉరగదర, నాదిలీ భావః, ఈక్ళరాయాః గారా ఈ *ేళభాసే తాగినా వరచ్ [| వః ఈ "స్టళభాసే త్యా 
పుంయోగ వివరుభఫావా న్న జీమ్, ఆబద్ధ వేప థుః లా పకంప ఇతి సా _చీవకోడి రి, శ 

“ట్వితోభుజిత్యథుచ్చత్యయః, విన్యస్తా మంగళమహం "పషధిర్యవాంకురాదిర్యస్మ కస 

పాణిః - స్కన్లో గభితః ఉరగ ఏవ చ్కతిస సరః-కాతుకి సూత్రం యస్య తేన, ని, 

ఆహుః ద్ర విసరం హనూ నే, మాశ్యే ఇ మందని ఇతి విశ్వః, కరేణ సలీఅం సవి 

లాస మగ్యహ్యత, అత్ర, మ. స్థ పార్వతీప రిణయవర నం=ఈ కాం మళళ) తు అను 

గ్ర వామారో_కః త్రి రత్యపోనరు క కషం, ఫావికాలంకెరః, వసంతతిల కౌవృ రం, 

మూ, క్రామద్భిర్ష ర నపవవి వీమేకనం ఖై $ 

సేజోఖి 'భ్ళుచిమణిజన, ఛి ర్విభిన్నః, 

ఉస్రాణాం ప్యభిచరతీవ న ప్పన ప్పేః 

పర్యన్సల్నిహ నిచయన్పహన్ర న సంఖ్యామ్, 3౪ 

వ్యాః క్స్ శ్రామద్శి రితి, ఇహా గ్రా-ఘనపదవీ మాశౌాశం శ్రామద్భిః వ్యాఫ్నువానె ః, 

అ నేకసంఖె ఖె రః se రిత్యర్థ క, A, ప్యామాదికః పాఠః, వె 

యస్థ్యా ద్వా్యాఘా తాచ్చేతి, శుచిమణిభ్యః సృటికమణిభ్యో జన్మ యేషాం లేః, జనా 

ద్యు త్రరపదో బహు వ్రిహీ హీ ర్వ ధిక రణో పీష్యత ఇతి హావ. తేవోభ్సిః విభిన్న 

విమిా,ః అత ఏవ పర్యన్యకా ప్ర చే సర్పక స పుస సవితుః, ఉఊస్రైణాం కిరకాకొ నాం 

నిదయో నికరః సవా్య్కృమితి సంఖ్యా సహాస్య,సంఖ్యా, తాం-స్వనియ తామితి శేషః 

వ్యభిచరతి-ఆతి క్రామతీ వే త్యుల్చే ఏమా, పృవార్జ ణీవృ త్తం, 

వ్యధ త్త త్ర యసి౯ వురముచ్చగోవురాం 

అ విజేతుగ్గ ద్ధ్ర్రాత లే య ధనాధిపః, 

న ఏష వై త ఉపాంతసర్చ్పిణః 

కరోత్యశాలా _నమయం వివస్వతః, 3౫ 

వ్యా, వ్యధ కేతీ,యనీ ౯౨ లాసీ ధ నాధిపః కుబేరః పురాం విజేతుః శివస్య ధృత 

యీ సంతోహాయ-ఉచ్చగో పురా మున్నత పుర ద్వారాం, ని పుర ద్వారం తు గోపురిమిత్య 
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మరక, ఫురం అల కౌఖ్యాం ప్రరీం వ్యధ త్ర త నిరి రితవాక, తత్స్పఖ త్వాదితీ ఛానః, కంక 

చౌ లాస, వ. ప్రాంతచారిణో వివస్వతః. అకాలే (వనీద్ధతరకాలే అ' 

మయం కరోతీత్యు త్చేేకూ, వస్తుతసు తత్క_రణాభావాత్ , వ్యంజకౌప యో 

"గాద్దమ్యా,సా-చ న్ స్వత ఉపాంతస సర్పిత్వా సంబం ధేఒపీ సంబంధ లక్షణా తీశయో క్యు 

నావీ తేతి వివేకః. అ నమితి మకౌరాంత మవ్యయం, తస్య పచాద్యజం తే నాయళ బేన 

షష్టీసమాసః, వంళన్గం వృత్త తం, “జతౌతువంళస్థ ముదీరితం జరా ఏరి అక్షణార్ 

San నానారత్న జ్యోతిపాంనన్ని పా,తె శృ న్నే స్వుంతస్పానువ ప్రాంత లేము, 

బద్ధాం బద్ధాం భి నికంకామమువి. పీన్నా వానావాన్హాతరిశ్వానిహంతి, 

వ్యా నా నేతీ, అముసి. పినె్మె_లానే ఆంత సాను సారుకు ల విభ కనే 

వ్యయాభెవః, నానారత్న జ్యోతిషాం పవర హం సన్నిపాౌ 

వ్యతిక గ $ 9 భన్నేమ గా దిచేషు. * “వాదాంతళాం తే త్యాదినా నిపాతః, వప్రాంత 

“లము తటాంతరాళీషు బగ్ధాం బదాం, ఆఫీక్ళం బద్ధం. దృఢోత్సా వశామిక్యస్థం. Om 

* “నిత్యవీప్పయో” రితి నిత్యా శే శే ద్విర్భావః, నిత్వ్యమఖీళ్ల మితి కౌశికొయాం - ఏకప 

హెతత్ , ఫల లీ శంకౌం భి ల నిరత సందేవాం, ఆవానావాకొ ఆఫీ క్షమాపతకా", Mea 

ర్యా ద్వా ధా” గోళ్ల క్ర ప దృత్యేయః, ద్విర్భావావాదిపూర్వవత్ + . మాతర్యంతరి తేశ్వయతీ 

గచ్చతీతి మౌరతరిశ్వా వాయుః, కనిన్ ప చత్య్యయఃః * “తత్పురుషే కృతిబహుళి 

మిత్యలుక్ నివాంతలతినివారయలి, వాయు'స సరణాకాజ్ళి త్వ భావో౭_వధార్యత ఇత్యర్థః, 

అత్ర, నిళ్సయాంత సృందేవోలం కారః, శాలినీవృ తే తం, 

మ. రమ్యా నవద్యుతలిరువై తిన శాద్వలేభ్య 

క్యాామిభవంత్వనుదినం నళిసీవనాని, 
అస్మి౯ విచిత్రకుసుమ సబకాచితానాం 

వాఖ్రాభృ్ళ తాం పరిణమంతి న పల్ల వాని, 3౭ 

వ్యా, ర మ్యేతి, అసి సిన్న ద్రాం శాదాః శ ప్పాణీ సం ల్యేష్వితి శాద్వలాః తేభ్యః, 

ని, 'శాద్వల శాదవారితి ఇత్యమరః, * “నడశా దాడ్డ్వలచ్ * రమ్యా రమణీయా, నవ 

ద్యుతిః ప పృతగ నన నా పెతి, కింతు నిత్యేత్యః నళ్లినివ నాని అనుదినం సర్వచా 

శ్యామోధీవంని. న కదాచిత్సాండురీ భవంతీత్య ౩ విచితృకునుమ _సబకై*ః ఆచి 

తౌనాం వ్యాస్తానాం కాఖాభ్ళ తాం తరూణాం పల్ల వాని వ నజీ ర్లానిభవంతి, 

సర్వదా నూతనమేన 'సర్యం వర్గత ఇత్యర్థః, ఆల, ప్రస్తుత స్యైవ తర్పద్వస్తుగత కాంతి 

ఛే రఫి రూప కార్యస్య వగ్గ నాల్ గస్కస్గుత మేవ కౌరణం కళ్చిదసా ధారణః కై లాసస్య 

మహిమా గమ్యత ఇతి పర్యాయో_కిరలడ్యా_రః, తదు కం.---న్లో, * కౌరణం గమ్య తే 

యత్ర, పృస్తుతాత్కార్యవర్గ నాల్, ప సృస్యత ల్వేన సంబద్ధం తత్పర్యాయా క్ర ముచ్యతి 

ఇతి, 
14 
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మూ, పరినరవిపయేము లీఢము కా వారితతృణోడద్గ మశంకయా మృగీభిః 

ఇవా నవశుకకోమలా మణీనాం రవికరనందళితాః ఫలంతి భానః, 

వాం, పరిసేశేతి, ఇహాద్రా-పరిసరవిషయేము పర్యంత డి శేషు, శ “విషయో దేళి 

ఇతి నిపాతః, మృగీఖిః వారితతృణోద్దమళంక యా చాలతృ అాంకుర భ్రాం ల్యేతి భ్రౌంతిమ 

దలంకౌరః, లీథాః పూర్వమాస్వాదితాః పశ్చాను కః = లీఢముకాః, ద్య సృయాథా 

ఇత్యాదివల్. చే “పూర్వ కా లేత్యాదినా సమా నాధికరణసమా సః, నవకుకవతో_ము 

లాః, శుక సవగ్గా ఇత్యర్థః, మణీ నాం మరశతమణీనాం భాసః రవిక రై? మిశితా 

స్పత్యః ఫఆంతి సమ్గార్భంతి, నింత ఇతి యావల్, మృగీ గృవాణమత్యంతమాగ్ధ్య 

(సృృదర్శ నాయ, 

మూ, ఉత్ఫుల్ల స్థలనళినీవనాదము ప్లా 

వ నర సిజనంభవః పరాగ;ః, 

వా త్యాభిక్ట్రయతి వివ_ర్రితన్సమం తా 

చాధ_త్తే కననమయాతపత్రలన్మేమ్, 9న 
వ్యా, ఉత్ఫు ల్లేతీ, వాత్యాభిః వాతసమాాః చక్రానిలై 1 ఈ “పాళాదిభ్యోయి 

ఇతి య పృళ్యయః, అముష్తాత్చురోవ ర్రినః ఉత్భుల్ల స్థళనలిసీక నాతి. జలపతితస్య 

పరాగస్య ఉినాఫానాా. స్థలగువణం, “ఉత్చుల్ల సంఫుల్ల యో రుపసం ఖ్యాని మితి 

నిస్టానత్వం, ఉదూతః ఉతాపితః, వియతి సమం తాద్వివ ర్టితః పరిమండలితః ఆంతరా 

"శేరు దండాయమాన ఏవేతి భావః, సరనీదిసంభ వః పద్గొద్భవః పరాగః, రూఢ్యభ్ళి 

ప్రాయేణ్యాత్ర సరనీజకబ్బ పృయోగో దృస్టవ్యః, కనకమయాతప త్రీ మాధథ శే బి 

భరి, అత్ర, పరాగ స్యాతప త్ర, లక్నీసంబంధథా సంభ వా త్రత్సద్భశీం లక్మీమితీ ప్ర్కతిచిం 

బావ్నేపాదసంభవ ద్ధర సంబంధ నిబంధ చేయం నిదర్శనా - తదు క్షంోఆసంభవ దర్మ 

యోగాదుపమానోప మేయణయాః, ప్రతిబింబ శ్రీయాగమ్యా యత్ర, సా స్యాన్నిదర్శ 

రి, 

మూ, ఇహ సనియమ యోస్సురాపగాయా 
మువసి సయావకనవ్య పాద రేఖా, 

కథయలతి శివ యోశ్ళరీర యోగం 

విషమపదా పదవీ ఏవ ర్త నేము, ళం 

వ్యా, ఇహేతి, ఇహాద్రౌ-ఉవనీ వృథా తేతి, నురాపగాయాం గంగాయాం, 

లక్షణయా తత్మా_లే, సయావకౌస్సాలక్సోః - సవ్యపాదస్య వామచరణస్య రేఖా 
ముద్రా యస్యా స్పా* ని, “యావోేలకోగుమామయి ఇత్యమరః తథా వివమౌాణి 

మవాదల్పాని పదాని యస్యాం సొ, వివ ర్రచేమ సృదత్నీణ కి యాను పదవీ శినయోః 

ప పదతిరిత్నర 8, సనియ స ప ర ప్రదతీణపద్ధ త్యర్థః సనియనుయోః సంధ్యాం వ్రణమతో రిత్యర్థః, శిన్మాచ శివళ్ళ 
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శివా తయో రుమాశంకరయోః ఈ “పుమాం, క్ర్రియే” త్యేక శేషః, ళరీరయోగం ఆర్థం 
గసంఘట నారూపం = కథయతి, ననియమయో రిత్య నేన నియమ'సనుయే2-వీ విరహా 

సహావిహ వివారత శ్శివావితి వ్యజ్య తే, అత్ర పదవీవి శేషణపదార్భ యోః కథనం ప్రతి 

హేతుతోక్యా "కావ్యలింగములం కౌరః, 

మూ, నమూర్మ్శతాం రజతభి తిమయూఖజూాలె భి లా య 
రాలోలపాదపల తాంతరనిర్ల 'తానామ్, 

ఘర ద్యు లేరివా ముహుః పటలాని ధామ్నా 

మాదర్శ్భమండలనిభాని నముల్ల సంతి, రం 
య 

వ్యా, సమ్థార్భ తామితి, ఇవో గ” రజతభి తిమయూఖజాలై 8 సమ్థార్భుతాం 

బహుళీభవతాం ఆలోలానాం పాదపలతాగాం తరుశాఖా నాం ఆంతరేము రంధ్రము 

నిర్ణతానాం సృసృతాౌ గాం ఘర ద్యు తేరుష్టాంళోః ధామ్నాం తేజసాం - ఆదర్శ 

మండలని భాని దర్చణబింబసదృళానీత్యుపమొలం కారః, పటలాని మండలాని, ముహు 

ర్వారం వారం సముల్ల సంతి న్ఫురంతీ. నతు సాత ల్యేన లతానా మాలోఅత్వాత్ + 

తచ్చ నాన్య తృమృత్పాషపాణాది ప్రాయే సంభవతీతి భావః, 

మూ, శు క్షైర్భయూఖనిచమొః పరివీతమూూ ర్తి 

ర్వ ప్రాభిఘాతపరిమండలితో రు చేహ క 

కృంగాణ్యముమ్య భజతే గణభర్తుడుమో 
కుర్యుక- వధూజనమనస్సు ఫ ఫాంకశంకామ్, ర.9 

వ్యా. కుక రితీ, శు కైశ్ళుశ్రైః మయూాఖనిచయైః కిరణసమూ -హెః పర్టివీతి 

మూ రిః వ్యా ప్రదేవాః వస్రాఖిఘా తేన వప, క్రీడయా పరిమండలితః వ ర్తులీకృతః 

ఉరుదేవళో బృవాచ్చ్భరీరం యేన స తథో క్తః గణభర్తుః పృమథనాథస్య ఉమా 

వృవభ్ః ని, “ఉమా భ ద్ బలీవర్ద బుషుభో వృషభో వృవి ఇత్యమరః* వధూజన 

మనన్సు శళాంకళంకాం చంద్ర భ్రంతిం కుర్వక, తాసాం మా్యాదితి భావ 

ఆముహ్యె ద్రేః శృంగాణిభజ తే సేవతే, ఆత శంకౌళబస్య సం దేవార్గ! ల్వే సందేహో 
wy) 

అంకౌరః, భ్రాంతీపర త్వే భంతీమదలంకౌరః, యేచ్భనీ తథాస్తు, స చోక్షవిశే 

వణోన్టేన కావ్యలింగేన అం గాంగి భా వేన సంకీర్య తే, 

మరా, సంప్రతి లబ్బజన్మ ఫసకైః కథమపి లఘుని 

మీణపయన్యు పేయుని. ఛిదాం జలధరపట లే, 



108 కీరాతాస్దసీ యే 

ఖండితవి గ గవాం బలభిదో ధనురివా వివిధాః 

పరక భవంతి విభవళ్శిఖరమణిరుచః, 53 

వ్యా, సంప్ర ప తీతీ, ఇహోద్రై - వివిధాః నా నావర్షాః శిఖరమణిరుచ 8 సంప, తి 

కరదీత్యర్థః అఘుని nos. కుతః కీణపయనీ ఆత ఏనఖిదాం భేదం, ఈ 'షిద్భిచాదిభ్యో 

జి” త్యబ్బ్రత్యయః, ఆపే షి గ తే జలధరపటలే మేఘనుండలే కథమపీ కృచ్శాాత్ ॥ 

చన వై 1-లబ్బజన్మ న్ కటుక 8, ఆత ఏవ ఖండితవిగ వాం విచ్చిన్న స్వరూపం, బల 

భిదః ఇం దృస్య ధనుః eas సంధాతుం క సమర్ధ భవంతి, ఆల్, మణి 

రుబీనా మింద ధనుః పూరణాసంబంధే2_సి సంబంధథకథ నాదతిశయో కి రఅం 

కారః, వంకప త పతితం వృ త్తం, తల్లషణంతు,---ల్లో , _ “దిణునివంశళప త పలితం 
భరనభ నల? ”రితి, 

మూ, న్నపితేనవల'తొతరు ప్ర వాళ్లే 

a ae is యూష్షై 8, 

నతతమసితెయామిసీషు శేంభో 

రమలయలీహూ వనాంతమిందు లేఖా, రర 

వ్యాః న్నపితేతీ ఇహాట్రా - శంభోః ఇందులేఖా - స్నపితాని నీక్తాని నవాని 
లతానాం తరూళాం చ (మక్ న యె స్తెః త థా అమృతలవ సు త్యా అమృతేదిందు 

నిష్యందేన శాలంతే యే తైః మయూాఖి ౩ కరణైః సతతం సర్వశాలం, ఆనీతయామినీము 

కృష్పపక్షురా త్కివ్వుపి ననాంతం వనసుధ్యం ఆమలయతి పిశదయతి, అన్య త, తు 

నెతద తి వ్యతి కో వ్యజ్య లె, ఫుష్చెతా గావ త్రం, 

మూ, శీపతి యోనువసం వితితాం బ్బహ 

దృృహతికామివ రాచనసికీం రచమ్, 

అయమ నేక పీరణ యకందర 

_న్తవ పితుర్ణ ముత జగతీధర :, ౮౫ 
వ్యా, "ఫైపతీతి, ఆ యొ+2_ ద ౩ అనువనం పితతాం రౌచనికీం రువం సౌవర్ణీ ౦ 

కాంతిమిత్యర్థః, రోచనయా రకం రౌచనిక్రీం ఈ “లాబారోచ నాట్టక్? ఇతి ఠక్, 

'టిడ్డాణబ్లో' త్యాదినా జీవ్, ఉతే రత్న లే, బృవాతీ వాసా బృహతికౌచ తాం బృవా 

దృృవాతికాం నుహో త్తి రాసంగ మివ, ని, “ద్వాప్రావారో త్తరాసంగా సమా బృవా 

తిశా తి త్యమరః, శీపలీ ప సారయలతి, అసేకాః పీరణ య్యః కందరా యస్య 
సః, హిరణ్య యళబ్లో “దాండి నాయ సే” త్యాదినా నిపాత నా త్సాధుః, ఆయం ఫురో 

వ ర్డీ ;005్యర్థ. “రవపితుః ఇంద్రస స్య దయితః పి (గయఃిః కక. ధరో జగతీధర:ః 

భూధరః, య స్టే గంఠవ్యః ఇంద కీలాఖ్య ఇక్యర్ణణ 1 
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మూ, న క్రిం జవాదపనయత్యని లే లతానాం 

వె రోచననైర్సి గగుణితాస్సహసా మయూాఖై 8, 

రోధోభువాం ముహురము శ్ర, హిరణ్మయీనాం 

ధాన _నటిద్విలసి తాని విడంబయంతి, రజ 

వ్యా, సక్రిమితి, అము త్ర, ఆముషి న పిన్నద్ర , ఆనిలే జవాల్ రృుడితీ లతానాం 

సక మన్య్యోన్యసంగమప పనయతి సతి - సహసా హఠాత్ వెరోచనైః సావి త్రై 
ర్యయూఖ 8, ద్విగుణాః ద్విరావృత్తాః కృతాః ద్విగుణి తాః, ని, “గుణస్త్వావృ ్రిళస్తా 

దిజ్యేంద్రియా ముఖ్యతీంతు* ష్వితి వె జయంతీ, పహీరణ యీ నాం హీిరణ్యవి కౌరా 

రాం *దాండినాయ సే” త్యాదినా నిపాత నాత్సాధుః, రోధోభువాం తటళువాం 

ఛభాసో మహుః తటిద్విలసి తాని విడంబయంతి, అనుకుర్వంతిత్యర్థ క, ఉపమాలంశకౌరః, 

మూ, కషణకంపనిర ము. తుణప్మ _త్తమతంగజవర్డి లేకి 

ఇహమదన్నప్నితరనుమోయ త తే సురగజన్యగతం హరిచందనై కి, 

వ్యా, కప, శేతి, ఇహో(్ర -కవణేన కందదూయవేన యః కంపః లేన నిరస్తా 

మహావాయో మహాసర్పా యెళ్యో స్తెః, క్షణం విను త్రేమఠంగ జవర్శీ తే 1 ను త్రమాతంగ 

రహిలైః, కుతః శ మదస్నపినె ః, ఐ రావతమదని కై రిత్యర్థః, * *మితాం చ్రాన్వి ఇతి 

ట్రా స్వత్వం, హరిచంద 3 చందనగ్రుమెః - సురగజస్య ఐరావతస్య గతం స 

రనుమియ తే, (వారిచందనవి శేషణె క శావ్యలింగ ము న్నేయం, ) 

సమూ, డలదజాలఘ నె రసిత న నా male చయెహా మరీచిభిః, 

భవతి దీ సిర దీపితకందరా నిమిరనంపలి లేవ పీవస్వతః:, రర 
వ్యా, జళిదేతి, ఇహాసి సన్న ,-జఅదజాఆఘ నై £ రా నా. 8-అనీతా 

తనా ముం ద నీలా నాం మరీ బిఖిః క్ధితిభిః ని, “భానుః కరో మరీచిః హ్రీ పుంసయో 
= 

ర్రీ ధితిః త్ర యూ” మిత్యమరః, ఆహార రంత విఘట్రితసంఘా తౌ అత ఏవ ఆదీపిత 
ఆప కాశితగవ్వూరా వివస్వతోది ప ఎకి తిమిర" స్పంవళితా వ్యాన శి శి లేవ 

భవతీత్యు త్ర మె, 

మూ; భవ్యూ భవన్నపి మునేరివా శొననేన 

యో స్టితః పథి తపన్య హత ప్రమాద, 

ప్రాయెణ నత్యపి హితార్హ కరే విధౌ హీ 
వ్రైయాంసి లబ్రుమనుఖ్రాని వినాంతరాయెః, ౯ 

వ్యా, భవ్య షరి, ఇహాదౌ భవ్యః ఇాంతో భవన్నపీ నణ సేః వ్యాసస్య శాససేన 

అజ్ఞయా మాత్రే పథి త త్రియమా న్లే, లేజన్వి తాయాం స్థితః గృహీతళ స్త్ర ఏ వేత్యర్థ క 
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తథా హత (సృమాదః అపృమ _త్రస్సకా తపస్య తపళ్చర, తప న్యేతి శ కర ణో రో 

మంథ తపోభ్యాం వ రిచరో” రితి క్యజ్ తదం తాద్ధాతోర్లోట్ * నచ సర్వభూత 

హిత కారిణో మే పృమాదః కిం కరిష్యతీతి విశ్వనితవ్య మిక్య గ్ధాంతర న్యా సే నావా, 

ప్రాయేణేతి, హీ యస్తాత్ ప్రాయేణ బాహు ళ్యన, ని, “ప్రాయోవయస్యనళ నే మృత్యో 

బాహుళ్య తుల్యయోరితి "హేమచందదృః, కరోతీతీ కరః హీతార్థ న్య కరః తస ౯ 

విధా వ్యాపానే 'సత్యపి విద్యమా సే౭_సి శ్రేయాంని అంత రాయైర్వి నా ల మనుఖాని 

ఆళ క్యానీత్యగ 1, ఆత ఏవ శళక ధృ పే.2_ త్యాది నా" ఆసమానక' గ్ల ఎ కేజపి రుముకా, 

అశారణవై రిణస్సర్వ త, సర్వస్యాపి సంతీతి భావః, 

మూ, మాభూవన్న పథవహరా న్తలేంద్రి యాశ్యా 

స్పంతాపే దిశతు శివశ్శి వాం 1 (స్తన క్తిమ్, 

రతుంత నపసి బలం చ లోకపాలాః 

కల్యాణీమధిక ఫలాం క్రీయాం క్రి యాసుః, నేం 

వ్యా, మొభూవన్నితి, తవ ఇం దృియాక్యేవ ఆశ్వాః వాజినః తే అపాభేన 

వారంతీళ్యపథవారాః_మాభూ వ£౯ -అపం థానం మా చిమరిళ్యగ * *“మాబిలుజీ” 

త్యాశీర న్లే లుజ్ , సంతాపే తపః కేశ సతీ = శివ ఈశ్వరః శివాం సాధీయసీం 

ప్రసక్రిం ప్రృవృ త్రీ ముత్చావాం దిళతు దదాతు, కిం చేతి చార్థః, లోకపాలాః 

ఇ౦ద్రాదయః తపనీ విషయే బలం శ కిం రక్నంతః వర్భ యంత స్సంత ఇత్యర్హః, కల్యా 

ణీం సాధ్వీం గ్రయాం ఆనుస్టానం అధికఫలాం (క్రియాసుః కుర్వంతు, కరో లేరాశిషి. 

లోట్ , 

మూ, ఇత్యుక్త్వా సపది హితం ప్రియం వీ యా సే 
ఆక్ (ఒ/ © బౌ 

ధామ స్వం గతవతి రాజరాజభ కే 

సోత్మ_౦ఠం కిమపి పృథాసుతః ప్రృదధ్యా 

సంధ లే భృశమరతిం హి నద్వి యోగః, హోం 

పూర్వో క్షం ప్రియం హీతం చ, వచన మితి "శేషః, ఉక్త్వా సపది స్వం స్వక్రీయం 

ధామ స్తానం గతవతి సతి-పృ థాసుతః ఆద్దనః - సోత్క_ం౦ఠం సౌత్సుక్యం శిమపీ 

ప్రదథోశీ చింతయామాస, తథాహి,_సద్వియోగః స్జానవి ప్రయోగః-భృశం ఆరతిం 
వ్యథాం సంధ శే క రోతీత్యర్థ + అరా తర. వగ సః 

మూ, తమనతిశయనియం నర్వతస్పార యోగా 

దవిరహిత మనేశే నాంక భాజాస లేన, 
కానన తతత మావా నక కక కాక కామా ఆలా లట కాధ లో కధ కప నరక మా కానక కం పలా కలకం 

+ ప్రసల్తహ్ 
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అకృశమకృళలన్షీ "క్పేతసా కంసితం న 

pe పురుషకారం శె లమ భ్యానసాద, 9 

ర్రీఖారవికృతా కిరాతార్థునీయే మహా శౌ న్యే 

ల! శ పదలాంఛ నే జంగమ స్సర్షఃః 

వ్యా, తమితి, అకృళాః పూరా లక్ష్మ ్య్య శోభా యస్య సః ఆకృళలన్నీరితి 

బహువచ నాశి శనితో బహు వీ క్ ఏవం చేశ*దురః పృభృతిధ్యః కివితి క ప్ప్రత్యయా 

నవకౌళః, శక అక్షీశబపే సె స్థకవచనాంతనై సవ పాశాల్, నాపి “నద్యృతశ్సే 
త్యస్యావకాళః జ్ర. ప్రభృతి పాఠ సామర్ధ్యా దేవు గెషిక సు వె ఛాషిక్ర ఇత్య 

విరోధ: సో౭_ర్టునః._.సర్వతః సర్వ తృ,పారయో గాదుత్కృష్టవ నుసంబంధాత్ , 

అన్యత్ర, బలయోగాత్ , ని, “సారో బలే స్థిరాం తేద న్యాయ్యే క్షీ బం వశేత్రీ” 

స్విత్యుభయత్రాప్యమరః, ఆనతిళశయనీయం అనరీ కృమణీయం అనేశీన బహునా 

ఆంకభాజా సమిపగ లేన కీ థ్రుభావి నేతి యావత్ , ఫలేన కార్యనిద్ధ్యాః అవిరహీత 

మళూన్యం, శౌార్యనిగ్ధ రవళ్యం సాధక మిత్యగ్భ క ఆఅకృళ మతనుం చేతసా ఆళంనీతం 

ఫ్రా మిష్టం తం వేలం ఇంద్ర ద, కీలం, స్వమాన్శ యం, పురుషస స్య కారః కర్త తం 

పురువశొరం 6 క్లవిశేవవిశిప్టం పౌరుషమివ అభ్యాససాద అభిజగామ, మాలినీ 

వృర్తం, “ననమయయయు తేయం మౌాలినీభోగిలో ౩ ’ రితి లతణాత్ , 

ఇతి 'శ్రీపదవాళ్య ప, పమాణ పారావారపారీణ 'శ్రీమహామ వో పాధ్యాయ 

కోలాచఅమల్లీ నాథనూరివిర చితాయాం కిరా తా పనీయవ్యాఖ్యాయాం 

ఘంటాపథ సమా ఖ్యాయాం పంచమస్సర్తః, 



ors 
రః, స్స ర్ల 

అవ, నా సమరిమాసాద్య కిమకరోడిత్య తవా: 

మరా, రుచిరాకృతిః కనక సానుమథో పరమః ఫుమానివ పతిం పత తామ్, 

ధృతనత్పథ స్తి పథ గామభితస్పతమా రురోవా ఫుళుహూతనుత ః, 

వ్యా, రుచిరేతి, ఆథో ఆసాదనానంతరం రుచిరాక్ళతిః సౌమ్యవి గృవాః 

ధృతసత్పథః అవలంబితసగాగః, కూ రన నణగుకాా నిక క్ “యశ్రాకృతి స లీ, 

గుణా” ఇతి సాము గ్సికౌః, ఉపమౌ నే2_వీ సమొనమేతత్ , సః పురుహూతసుతో 

ర్ధనఃంశనకవికాళాస్ఫానవో యస్య తం కనకసానుం 0 గరదపావర్షా రి మిదం విశే 

షణం, శీసముదాయవికౌరవస్ట్యా” శ్చేతి బహు చపాః ఊ కరపదలోపళ్నే, తమింద 
0 — (UU 

నీఅం... పరమః ఫుమౌన్నిష్షుః-పత తాం త గ ట్ గరుడమివ, శీలిః పథిభిర్లచ్చ 

తీవ త్రిపథగా భాగీరథీ, జీఅ న్యేవ్వపవీ దృశ్యతి ఇలీ డపృత్యయః, ఉపపదసమాసః, 

ఆ త్రరపదసమాసళ్న, తాం ఆభితోముఖమారురోవా, ని, “సమీ పోభయతశకీఘ 

సాకల్యాభిము ఖేఖితి ఇత్యమరః, సృమితాక్న రావృ తం, “పృమితాత్షరానజుససై తు 

దితే”రీ అక్షణార్ , 

అవ, అథాస్య కారని" నిమిత్తాని నూచయక మౌర్లం వర్గ యలి? 

మరా. తమని ంద్వ వందన ఇ వేంద్రనుతం విహి తాళినిక్య్తణజయధ్యన యః, 

పవ చేరి తాకులవిజిహ్మ శిఖా = జగతీరు పో వచకరుః కుసుమెః, ౨ 

వ్యా, తమివి, అళినిక్వ ళా: జయధ్యనయ షన లే విహి తాయెె సే తథోశాః, పవ 

జీన వాయునా ఈరితాః నున్నాః, అతవీవాకులా లోలావిజిహా వకాళ్చ శిఖా మాళయ 

ఇవ శిఖా అగ్రాణి యీపాం తే రథో కాః, ని “శిఖా జ్వాలార్క_ ఫె శ్రీకి శిఖా 

శాఖాగ్ర మౌళి ష్వివీ వె వె జయంతీ, జగరతీరుహో భూరువాః, క్వివ్ , అనింద్యా అన 

వద్యాః ప్ర ప న్ా ఇత్యగ్భ 8, యే వందినః సుగిపాఠకొః త ఇవ తమిం (దృనుతం అననం 

కను మెరేళచకీరుః, అభవవృమరిత్యర్థః "లేహి రాజ చ జే జయళబ్దపోర్వకం కనుమై 

రవకిరంతి శీ బుచ్చత్య నాల” మితి గుణః, అత్ర, కరే! వృష కసం. కుమా నాం 

కరణర్వం-వి శేషా త్వే తు కర్యత్వమేవ, యభథా--కటాకాకా- వామాకీ కిరతీతి, 
దృశ్యతే చ వ. మర్గ చేదా త్కారకవ్యత్యయః, యథా--నీంచలేః తర 

ణార్సీ )కరణయో క యా ర్ఫరివ ద ద వ్యస్య కర ,ర్వేకరణ ల్వే, యథా మేఘో2_మృతం 



షష్ట్షన్స ర, 118 
అ ౧ 

సించతీ-సీం దతీ సామృ డె ర్వపుకితీ, ఆ త్ర వాక్యసమా సగతయోరుపమయోః సాధ్య 

సాధనభావాదంగాంగభావేన సంకరః, 

మరా, అవధూతపంకజప రాగ గణా నృనుజాహ్న వీనలిలవ్ చిభిదః, 

పరి ే భి రేఒ భిముఖ మేత్వసుఖాః సుహృవస్పఖాయమిపతంమరుతః, 

వ్యా, అవధూ తేతీ, అవగూ గాః న్రేరితాః సంకజపరాగక గణాః మె న్సే తథో కా 

ఇతీ సౌరభ్యో నలి  తగూః ణావ్నా వ్యాస్సలిలవీ కీ, భిందంగీతి తథోకా 

నో 88, సుఖ నుంతీతిీ సుఖా న్సాఖస్పర్శా ఇతి మాంగ్యో లః, పచాద్యచ్ , 

మగుతనో వాతాః తమగ్గునం నువ్భాద'స్ఫఖా మః సఖా ముమి వాభినుఖ మే త్యాగత్య 

పరిగేఖిగే ఆలింగితవంతః, నివాత ప్ర గే శేఖిముఖ వాయున్సిద్ధి నూదకః, 

మూ, ఉదితోపలన లననంవళీ తాః 

స్ఫుటవాంసన నారగనవి రావ యుజుః, 

ముదమన్య మాంగళిక తూర్వుకృ తాం 

ధ్వనయః ప్ర తేనుగనువ ప్రమపామ్. రో 

వ్యా, ఉది చేతి, ఉదితోపలేషు ఉన్నతపాపాణేషు స్థల నేన ప ప్రృతిఘా లేన సం 

వలితాః చూర్చి తాః, అత స్తూర్యఘాేషవత్ సతత Se "షక్యక్ణః కు స్పులః 

వాంసానాం ess చ విరావె ర్యుజ్యంత ఇతి తథో కాః, క్వివ్ ॥ Ces ప 
WU 

ఆపానుధః పతంతీ నామితి శేషః, ధనయః ఆఅస్యాగ్గునస్య _ మంగళం ప్రయోజన 

మేసాం మాంగళికౌః, 4 “పృయోజని మితి ఠజ్ , తెస్తూరె ఫీ కృతాం మాూద౦ 

హర్ష ౦ ప్రలేనుః। ఆశ్రాన్యసా్యాన్య కార్యక రకా సంధ వా త్తూర్యకృత ముత్సదృశీం 

ముడమిలి ప చతిబించా తపా న్నిదర్శ నాలజ్క్కారః, 

మూ, అవరుగ్గ నుంగసు్సుడారుత ఠొ నిచయి ఫురస్సురనరిత్పయ సామ్, 

న దదర్శ చవేతనవనాఛగి తాం ప్రణతిం బలీయసి నమృద్ధికరీమ్, జో! 

వ్యా, అవరుగ్లేతి, సో౭ర్షునః- పురో2_ గే గ్రే? అవరుగ్ధతుంగ సుర దారుత రౌ భగ్న్మో 

న్నత 'డేవ దారు ద్రుమే ము, కే. బలవ త్ే, శ నుత్వం తాదీయనునిమతో గ్ల రుక్ _ నుర 

'సరిత్సయ సాం ఎటు వ్రురే విషయే, -వీతసవ నేన పని న వనతతోం, ని, *అథ 

వేత సేర థా భృ పు ఫుష ఏ ని మళీ శీత వానీరవంజుళా * ఇత్యమరః, సమృద్ధి కరీం లో) య'స్క_రీం, 

లో ే త థా 'కృష్టామిక్యగ్ణః ప్ర ః సృణలీం దదర్శ, యా సర్వలోక దృహ్హంతభతేతి భావః, 

నూ, విబభూవ ఇ లయ పరితిన్పరోజర జసారుణితమ్, 

నరిదు త్లరీయమివ సంహాతిమత్స తరంగరంగి కలహంనకులమ్, ౬ 
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వ్యా, విబభూ వేతి. సో2_రునః-పరితః సరోజరజసా కమల రేణునా ఆరుణీతం, 

& ర్తరీయం చ కుంకుమాదినా అరుణితం, సంవాతిమత్సంఘవత్ నీరం ధ థ్రమిత్యర్థః, 

తరంగేషు రంగతి చరతీతి తరంగరంగిభంగశోఖిచ, సరితః గంగాయాః ఊఉ క్రరీయం 

_సనాంశుక మివ తం _ కలవాంసకులం కౌద౦ంబసమూహం౦ పాపే... అలం 

ఆక్యర్థ ౦ న విబభూవ న శళాక, తత్పౌందర్యస్యోద్వేల త్వాదితి భావః, 

త్. దర్గఖ్రి త్ీః పరిణతద్న్విర చే ముది తాళి యోవీ.వి మద స్తుశిభిః, 

అధి కాంసరోధసి బబంధ ధృతిం మవా 'తేరుజన్న విగుణాయమహోన్ , 

వ్యా, దధతీతి, సోర్టునః_కతీః శ్షతాని దధతి, వత? పరిణతా తిర్యగ్గంత 

ప్రవోరిణో ద్విరదా యన్మీ౯ా తన్మీకా ని, “తిర్యగ్గంతప్రహారీతు గజః పరిణతోమతి 

ఇతి వాలాయుధః, మదస్రుతిభిః మదధారాభిః ముదితాళియోషితి సంతోషిత 

భృవారవని తే రోధనీ ఆధికౌం ధృతీం (ప్రి కీ తిం బబంధ, నిళ్చలీకృత వానిత్యర్థ 1, 

తథా --మహాక జనః రుజకా కీడయన్నపే మహా బే గు ళాయోత్క రాయ భవతి. 

మవాత క లౌ కీ ావీ వో భావ] హె వేత్యస్థ 8, తిద్యు గం గజర్యు గృస్యాపీ గోధసః 

డ్రైలికరత్వమితి భావః, 

అను హీ పామవ ప్ప వ మరుణే స సృమతాంగతమూారి వం స. 

నరథాంగనామోవని తాం కరుకో చై రనుబధ్న తీమభిననేంద రు త 8, ౮ 

న్యా అన్వితి, సోష్టనః-ఆనుహేమవప్ర,౦ కనక సానుసమో "పీ, సమాపానై 

వ్యయీోభావః, అరుళై; క నక కాంత్యుపరంజ నాదితి భావః, పృథుభి రూర్మిఖిః, 1 

సమతాం తుల్యరూపతాం గతం సాదృళ్యా ద్దుర్వి వేదనీయమితి భావః, సవాభూతం 

చరం సవాచరం సి,యం, సవాశబ్దస్య పాద్యం తేన చరళ'చబ్లేన సమాస, కరుణా 

ర్రీనైః రుతేః కూబితేః అనుబధ్న తీమన్విమ్యంతీం, రథాంగ నామ వనితౌం చక్ర 

వాకీం ఆభీననంద ప ప్రకృష్ట ప్రేమ దర్శనాత్. కస్య వా నానంద ఇతి భావః, ఆత్ర, 

తౌవ దూర్ ణా స్వ ధావళ్య త్యా -గేనా రుణ్యస్వీకారా త్ర ర్హద్దు కాలం కౌరః, నో, “త్రద్దుణ 

స్ప్వగుణత్యా గా దన్యోత్కృృవ్రగుణావ్భాతిరితి అక్షణాక్, తన్ఫూలా చేయం చ ఏక 

వాక్యొ స్ప్వకాంతే తరంగ భ్రాంతి రితి తద్దుణభ్రాంతిమతో లా! న 

మూ, సితవాజినే నిజగదూరు చయశ్చలపీచిరాగర చనాపటవః, 

మణిజాలమంభసి నిమగ్నమపి స్ఫురితం మనోగతమివాకృతియః, 

వ్యా, నీతవాజిన ఇతి, చఅవీ-ఏీనాం రాగో రంజనం వర్గాంతరాపాద నం తస్య 

రచనా ర యాతత త రుచయః Shee అంభని'! నిమగ్నమపిీ మణీజాలం 
నన లా! 

స్ సరంగ ఊం కిర్వా శ్రి చ్రీయామిత్యూరి క్సాస్య పుం క్ర్రీలింగ తాఖిధానా 

ద్ర పుల్లింగ తా బోధ్యా, 
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స్వా, యభూతమితి ఫావః, మనోగతం న్ఫురితం రో షాదిని కౌరం ఆకృతయో | భ్రూ 

భం గాది బావ్యూవి కారా ఇన సీతవాబణి సే అ నాయ నిజ్ననుః శ్వ అయామాను 

రిత్యర్గ 8, ఆకృత్యాపి* మనోగతం విచక్షణా జానంతీలి భావః, 

మూ, ఉపలావాతొద్ధ తతరంగధృతం జవినా విధూతవితతం మరు తా, 
స దదర్శ కై తర్ శిఖావిశడం నరిత; పృహోసమివ ఛినమపామ్, ౧౦ 

వ్యా, ఉపలేలీ, ఉపలై రాహతాః అ ఉద్ధ తాళ్ళ యే తరం గానె సె క ధృతం 

నిర్గమనిరో ధాదితి భావః, జవినా వేగవతా మరుతా వాయునా, ఫూర్వం విధూతం 

కంనితం సక్చాద్వితతం విస్తారితం చ చైతక స్య శిఖానద ౫ ౫ వత్ విశదం, అపాం ఫేనం 

డిండీరం, ని, “డిండీరో2_బికఛ 8 సిని ఇత్యమరః, _'సరితః ప్రవాస మట్టహాసమి వే 

త్యు తే EN సోర్టునో దదర్శ, 

బహుబర్జి చంద్రకనిభం విదధే ముదమన్య దాసపయసాం పటలమ్, 

అవ గాఢమోమీరుమి వేభ పతిం వికసద్విళో చనశతం నరితః, ౧౧ 

వ్యా, బహ్వితి, బరి చం ద్రక నిభం మయూర మేచక సదృళం, ని “సమా 

చం దృక మేనక? విత్యమరః, బవ్వూ నేకం దానపయసాం పటలం, బహవో 

న స ఇత్యర్త 8, అవగాఢ మంతేః పృవిష్టం జలార్థమవతీగ్గ స్ట 

గాహీః క గ్రరి కః, ఇభపలీ మోష్నీతుం విక సదున్మిష కృరితో విలోచనళర్మి వే 

త్యుల్చే తా, అస్యార్జునస్య ధృతిం ప్రీతిం విద్ధే చకార, 

వరా, పతిబోధబృంభ ణవి విభిన్నముఖీ వులినే నరోరుహదృథా దదృ శే, 

పతదచ్భమా_ కిక వుణిప్ర క రాగళవ న్రుబిందురివశు _క్రివధూః, ౧౨ 

వ్యా, ప్ర స తీబోెధతి, ప వ్ర, తిబోధః న్స ey నిద్రాపగమళ్చ తేన యజ్ఞ్బృంభణం 

ఉచ్చూన తా జృంభా చ తేన: విభిన్న ముఖీ ప్రాగ్రా వివృతాస్యా చ ఆత ఏన పతకా 

నిస్ఫరకా ఆచ్చః స్వచ్చో మౌ _్ర్కమణీనాం పకక సా సోమో యస్యాస్సా తథోకాః- 

అత ఏవ గళద శుబిందురివ స్థిలేత్యులే త్పృమూ, శు్టర్వధు*రిన శు క్రివధూః ఫులినే 

శయనీయ కసరి భావః, సకోరువా దృశా ఆగు నేన దదృశే దృష్టా, అత్ర ప్రతి 

బోధాది ని వ్రపదోపాత్తా నాం ప పకృతి, ప కృతార్థా నాం ను _కీవధ్యోశోపమారూప 

కయాస్నారః బె "ధకౌభావాత్సంచేవా సంకరాలంకారః, తత్సాశే ఎతు చా శ్రుగళనొ 

త్చే 'శేతి తయో రంగాంగిభా నేన సంకరికి, 

మూ, శుచిరప్సు విద్రుమలకావిటప స్థనుసాం ద్ర ఫేనలవసంవళితః, 
స్మరదాయినః న్య ee న స్మభ్ళళశం దయితాథరస్య దళ నాంశుభ్ళతః, 
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వ్యా, శుచిరితి, ఆపు జలే-కుచిః స్వచ్చః-తనుఖి స్ఫాంగ్రైళ్చ "ఫీనస్య్థ అవైః 

శక లై 8 సంవళితః స౦ంగతః, విగుమలతౌయాః విటపః పల్లవః ని, “విటపః పల్ల వే 

పి విస్తారే సంబళాఖయోి రితీ విళ్వః, స్మరదాయినః కామోద్దీపక స్య-దళ నాంకు 

భ్భతః "దంత శౌంతికలితశే స్యత్యగ్య 8, దయితాధరస్య * అధీ ఎరా కర్త ణీ 

షష్టీ భృళం స్మ రయలి, సశ 'అశే ఇతి భూ గే అట్, * “మిఠౌం హ్రస్వ 

ఇతి వాస్వః।ః స రణాలంకౌరః, 

మరా, ఉపలభ్య చంచలతిరంగ ధృతం మదగంధముగ్గితవ తాం ఘయస, 

ప్ర తిదంతిస*మిప న నంబుబు ధే క రియా+దని"మభిముఖాన్క్మ_౧ణ౩, 

వ్యా, ఉఊపల భతి, సో నః చంచలతరం'గి 8 ధృతం తత్సం క్రాతి మిత్యగ్గ 1 

మదగ౦ధథ ముపల భ్యాఘ్ర్రా పయః కరా (తిన న శ. "వేషః, es 

కర్యాకాం' ణాం యాదసాం, శాక పార్టి వాడివు న ప్రవ్యః. పృతిదంతి నామివ ఆభ 

ముఖా నియా తా నిత్యిర్భ క, కెరిణస్ఫం: నుబుెభే దద గే ృత్యర్థ క 

మూ, స సజగామ సిన , యముదీశ్య పుంన్నహసా న నముత్సిబతిపో:ః సుణిన 8, 

పహితం దిని ప త్ ప జనిభిశ్ళ పసి రశ బృరెదభ్ర స్, థి, మమ పాం పటలం, 

వ్యా, 'స ఇతి, సాస్టునం పున, + హు'సా జవత పతలీమోేః 'సముత్వు లితు 

మిత శ పతే స్సన్నంతె గుసృత్యయః, తనిపతి దరిద్రాదిభ్య స్స ఇడ్వా 
వ క్షవ్యః-ఇలీ వికల్చా దిడాగమెః, ఫణీనః = సర్చస్య, ప్ర జవిఖ్ః అలి వేగ వద్భిః, 

శ్వనిలేః పూత్కాారై!: గదిని ఆశాశే య పాతం (గురితీం, శరద శ్ న భమ ఇవ లీ ిథ్ఫ్ 
విభృమ స్సాందర్యం యస్య తత్, రద్వమృభ్రం వ్యాపకం చే. అపాం పటలం 

పూరం ఉదీత్యు విస్త విస యం జగామ, ఆ గ్ఫోపమాను ప్రాణి తా స్వభావో కీరలంకారః, 

మూ. న తు జ మప రిస్ఫృరితిచారుదృశ 3, 

లలి తాస్సఖీరిన WE మ్న్న గాముపయతీన్పగితః, ౧౬. 

వ్యా, స ఇతి, సోగ్టునః, సె కతేవతీః పులినవతీః, ఆఫితః శ ఫరీణాం మత్సీరిగా'ం 

ఎరిన్సురి'తా స్యేవ చారవో దృశో యాసాం తః, సురనిన్ను గాం గంగాం ఈ సయతీ 

బీన్ భు నొ ఇస సి భజంతీః, ఇణళ్ళతర్యుగిత్వాత్ ₹వ్, అతఏవ-_బృహ్యూఘ నా అలితాస్సఖీగిన స్ధ్తా 

స్పరిత స్పతార అతివ క్రామ, 

వరా, అధిరుహ్యూ పుష్ప భర నమ్రుశతిై 8 పరతగ్రపరిష్కృృతతలాంతరుభిః, 

మనసః ప్రన_త్తివివ మూ+ర్థ్న గ రేళ్ళుచ మాససాదనవనాంతిభువమ్, 

వ్యా, అధిరుే సలి, సో2..గునః_ఆధిరగువ్యా అగా"ర్లిరిమిలి షః, ఫుష్పభ రణ 

నన్రుళిై 8 షు _సరుఖః పరితః పరిష్క్ఫుతత లాం భూషితస్వరూపాం, ని “ఆధ 
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స్ప్వ్వరూపయోర క్రీ తలమి"త్యమరః, సంపరిభ్యాం కగోతొ భూషణ ఇతి నుడాగ 

మః, శుచిం శుద్ధాం ఆతఏవ మనసః సని లిమివ మూ రం మనః స పృసాదమివ 

నీ తౌం, తతా తద్నావోతే ఎటో గి గిరేమూరి టట వ నాంచేభువ DI ల శ 
థి భి ఖద 
స్వరూప న్ ని, *“ఆంతో2. స శ్ర్యవని కే మృత్యా స్వరూ పే నిశ్చయేంతికి ఇలి 

వై జయంతీ, 

అనుసానువుమ్చిచల తావితతిః ఫలీతోరుభూరువూవివి క్షవసః, 
ధృతిమా"తి'తౌన తెనయన్య వూరే న్తపెసీ౭_ధిస స్తుమ చల"మచలః, 

వ్యా, అనుసాన్నితి, అనుపాను (స సృతిసాను_వీస్సా గవ్యయీ భావః, పుప్పితె 

స్పంజాతే పుష్పాః లత" ఏతతయో యస కా సః-ఫలీతె ఆరుభూరుహా యేషు తాని వివి 

కాని విజబాని వుూతే”ని వా వనాని యని కా తిథో ౩58 ని, “వివికొ ఫూతివిజనాి 

విత్యమర 8, ఆల ఇం దృలః, వాగే బన మగ ఆఖనస్య తఎసే రి పళ్చర్యాస్థం ఆగి 

వసుం ఆధిస్టాతుం, ధృతి ఏ యా పేశ్నయా అమోనక గభ్బకి తౌ చుము౯ , అచలాం 

ధృతిం ఉ తాహమౌాత తన, అశ) సలవి “శేషణప దాస సర ధృతిక గణ హేతు త్వా తొ. 
we WY on? “vd 6-౨5 శే అ స ఛా ౮ 

వ్యలింగ పుఠలంశెగ; తల తీణంతు, - - భ “బాత ్వకవ్రిపద్యూ త్వే 3 వ్యలింగ 

మయుడాహృగ! మితి, 

పురా. ప్ర ణి భాయ మ. నిధి 3 ణు థియుం ధే: బ్రరెతేన;ు నీరుని తామ, 

ప్రై ముమాదిధావసుకి రిల సతబః కివివాు సొటికె రమాత్త్మిన లౌమ్, 

వ్య! Chose అన తిన్నె నిధనా SE ధియం 
; ఇయ యు నియవు "నీర డి ఆగని నా చి త్రవృ లిం చెలి ధాయ భ్యెయినిషయే నియమ్యు, ఈ “నేస్తదిత్యానినా త్వం, 

ఇ శ పస గ్ యో - న్న నే చ్చీ ళు మునితె”ం దధతః తిపస్యత ఇత్యగ్గః, ఫుర "తనము నే। ఆగ్గున లీఫ్ ఫి!" ఆసుకెరం 

దుష్కరం తిపః క గ్గ మం 'ఖీదం నాదథ” న చకార; త థాహ్ -.. ఆఫ వతె"ం 

మనస్వి ౫ నాం స్వాశు లేవ = ౨ సాం ఆతనసాదక రం శ్రా ంలిజనకి ౦. కిమివన కంర 

ఇవ శబ్దో వాశ్యాలంకా రే, యద్వా ఫుర'తనస్య ము నె స్పంబంధిని ఎనితౌం దధతిః 

తస్య ఆసా తపః మాం న నాదథఫె, 

మూూ,శమయః౯ ధృ తేం ద్రియశ మైక సుఖశ్ళు చిభిర్లు] ర ఘమయంనతిమః, 

చ్రలివానరిం సుక్యతిభిర్వ్యవృ భే ఏమలః కలాభింవ శీతిరుచిః, ౨౦ 

\ జాగ లి శమయన్నితి, తల మో విషయ వ్యావృ గి 3 వెకం ముఖ్యం 

సుఖం యీన "స తథో క్త్శిం య. "రాము ఇత్యం కన త్ర , ధృతం కృతం మిం న యాణాం 

శమస్సం తౌపనివర్తిన "మేక మద్బుతీయం స షమాప్హాదశ్న యేస సతథో కృః.శుచఫిర్వమనై ల 
ల న రల & న గుహా 7 శ్రీల నీదిళిః, ఆన నీలి, Tంoత న్ధదిళుః ఆఘనుయం పాపరూపం తమః ఆజ్ఞూన 

౧౬... ౧... 

నుగ్యత్రాంధ కౌరం చ శమయ కొ-నివ ర్రియజా విమలః అమలినః పాపరహితః శుభ 
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న్య తృ-నోర్జునః- పృతివాసరం సుకృతిభిః సుళ్చృ లై _సపో' భిరిత్యర్గ 4 “స్రీయాం 

_$కో కలాఖి శృీతరుచి భృంద్ర ఇవ వవృధే పుణ్యోప చితో2..భూదిత్యగ్గ 

మూ,అధరీచ కార చ వి'వేకగుణాదగుణీషవు తన్య ధియమ_న్త్వవతః, 

ప్రతిఘాతినీం విమయసంగరతిం నిరుపప్ల వశ్ళమనుఖానుభవః, ౨౧ 

వ్యా, అధరీ ద కా కేరి, కించేలి చాగ్గి 8 వివేక స్తత్వవధారణం సఏవ గుణః 

తస్తాలేన హేతు చేత్యర్గ 8. ఉ'విభాషాగుణే స్రీయాిమితీ పంచమీ, ఆగుణోను కామ 
ర ధాదిదోషేషు విషయే, తద్విరోధాా నఖాసమౌసః, ధియం చి త్తీవృ లిం ఆ 

వతః నివారితవతః త స్యాష్టనస్య-నిరుపస్ల వః నిర్చాధళమసుఖా నుభ వః (సృతిఘాతినీం 

సోపస్ల చాం-విషయసంగరతీం శ సౌద్యుపభోగరుచిం ఆధరీచకార, విషయనిస్సృ 

అదీ అక ఈ జ్య తల ల న శ హం చకె రిత్యర్థ 1 ఉత్క్భృ ష్టసుఖలాభ స్య చకృపష్రవె 5 గ్ర పాతు త్వాదితి భావః, 

మూ, మనసా జవ ః ప ఇతిభీః పయతన,ఇముపేయివానధిపతిం న దివః, వకసన ఈ ౧ గ్ 
నవా జేతరా జయశమా దధతీ బిభరాంబభూవ యుగపన్యహనీ, 

వ్యా, మన సేతి, ప్రయతః అహీంసాదినిరతః, మనసా ధ్యా నేన, జ-పెః విశిష్ట 

మంత్రాఖభ్యామై ః సృణతిభి ర్నమస్కా_రె 8, ఏవం మనోవాక్కాయకర ఖః, దివోధి 

పతిం ఇందృం సము పేయివాకా ఉప సేదివాకా సోర్టునః, సవా జేతరా నె సర్పికౌగంతు 

కా-జీయలే అనేనేతి జయః వీరరసః, ఉఏరచ్” ఇత్యచ్ , శమ్య తే అనే నేతి శమః- 

జియళ్చ శమశ్చ జయశమౌా వీరళాంతరసౌ దధతీ పుస్లతీ, మవాసీ లేజసీ - యుగపడ్ని 

భరాం బభూవ బభార, ఈ ఫ్ భృహువా” మితి వికల్పా దామ్ పృత్యయః, గున 

తాత గి పర్వం, అత్ర, యుగ పద్వీర శాం తాధికరణత్వాభిధా నా దస్య లో కాద్భుత 

మహిమత్వం వ్యజ్య తే, 

మూ, శీరసా హారిన్మ ణినిభన్స వహాల౯ క ఎ్రితిజిన్య నో=_భిషణేన జటాః, 

ఉపమాం యయావరుణదీధితిభిః పరిమృష్ట్ర మార్భ ని తమాంలత ఠా, 

వ్యా, శిర సేలీ, హరిన్మ ణినిభః మరకతమణిశ్యామః, ఆభివనణోన స్నా నేన కత 

జన్మనః జనితాః, పిళంగీరితి భావః, జటాః శిరసా వవాకా సోర్టునః-ఆరుణచ్య అనూ 

రో దీధితిఖిః కిరణా 8 పరిమ్భు మూన్ వ్యా స్తశిరనీ తమాౌలతళా ఉపమాం తమాల 

తరో స్పాదృశళ్యం యయావి త్యాగీ య ముపమా, తరోరాపమ్యాధికరణత్వా త్తద పే 

తయా స సమో, 

ఎన్ జ ఉద్య మూ, ధృత హేతిరప్యధృతజిహృమతిశ్చెరి తెరు నీ నధరయక నుచిభిః, 

రజయాంచ కార విరజాన్సమృుగాన్క మి వేశ తే రమయితుంనగుణాః, 
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వ్యా, ధృ లేతి, ధృత హేతిః ధృ తాయుధో౭_పి అధృతా జిహూమతిః కటి 

బుది "ర్యేన సః, శుచిభిః నిర్శలైః చరితై ః మునీకా ఆధరయకా అధః కుర్భ్వళా- వేసే 

లౌ వ ఫీవణో నతు కర గతి భావః, కుతః? విరజూః రబోగుణరహితః సోర్టునః 

మృ౫ాకా రజయాంచకౌర రమయామొస, రంచజేర్లమృగరమతే నలోపో వ క్షవ్య ఇతి 

వ క్రవ్యాదను నానీక లో సః + తథాపి గుణాః శమాదయః కమిన రమయతుం 

చేతే కం వశీక రుం న శకన్నవంతీతి భావః, అంతళ్ళుద్ధి రేవ హీ పరం విశ్వాసబీజం 

పరస్య-న వేపో నావీ 'సం సవ ఇతీ భావః, 

అవ, ఆథాస్య తృీభిక్లోకై _వపన్ఫీద్ధిమాహానుకూ లే త్యాదిఖిః, _- 

మూ, అనుకూలవాతిన మచండగతి) 

కర తా సుగంధి మభితః పవనమ్, 

అవదీగి తొ ర్రవగుణం సుఖకాం 

నయతా రువాం నిచయ మంశుమతః, 9౫ 

పాతినం ఆచండగతిం మంద గామినం సుగంధిం, గంధ స్యే తే త దేకౌంత గృవాణే౭._పీ 

కవీనాం నిరంకుశ త్వాత్సమాసాంత ఇకౌరః, అథనా కేచి చాగంతుక త్వే౭_హ్యేక వచ 

జే సమౌ సాంతమిచ్చంతి పవన మభితః సర్వతః కిరతా పృవ రయ లేత్యగ 8, బుతు 
చో అ 6 సద అగ ప్ల జాం రస్యప్రా పః ఆర్తవః * "సమయ పదస్య వాస్త మిత్యధి 5 శే “బుతో రణీిత్యణ్బ) 

త్యయః, స చాపౌగుణః తిగ్మత్వరూపః సోవధీరిత _సిరస్కృతో యేన తం, ఆయు 

మతో రజీః రుచాం నిచయం ప్రభాపటలం_సుఖతాం సుఖస్పర్శతాం నయతా ప్రాప 

యతా, నయతిరి ప్రకర కః, 
a జీ 

మూ, నవపల్ల వాంజలిభృత* ప్రచయే 
బృహాత_స్త్రమా నమయ తావనతిమ్, 

స్త లౌ తైః పతినిశం మృదుభి 

శృయనీయ ఆ ముపయతీం వసుధామ్, 9౬౯. 

వ్యా, న వేతి, ర యీ ఫుష్పాపదయ ప్రృసం గే, నవపల్ల వాఏవాంజలయ। తాక 

బిభ్రతీతి తథో కాకా, బృవాతః ఉచ్చాకా తరూకా అఆవనతింన న్రుతౌాం గమయతా 
ల. en 

+ యద్యప్య త్ర, రర కము న్యం న. మిత్యు క్వ్యౌరమణా 

దన్యత్ర-రంజయతి మృ గాక తృణడా నే నేత్యు క్షం-త థావీ రమణళబ్బస్య కటంకత 

నంగీకారేణాస్య మాలస్య వ్యాఖ్యానస్య చ ప్రృవృ లిరితి బోధ్యం, 
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ఈ గ అటు 'త్యాదినో తదూణొాం కర్శత్వం, సృతినిశం నిశినీశి కయనీయ తౌాముప 

యతీం శయన రయూతా మ! వసుధాం భువం-మృదుఖిః తైః సృణతా 

అ “రాలా 

మూ, పతి నె వే ర పేతజలదాన్న భనః పృ్పష్నణతె రపాం శమయ తా చ రజః, 

న దయాళ నేవ ఒకిగాఢకృ్ళకః పరిచర్య యానుజగృ హే తపసా, 

వ్యా: పతి ె క8తి, ఆ పేతజల దాదన ఫ)న్నభ:సః ఆకాళాల్ బతిీచే* అపాం 

వృవేః పిందుఖః-రజళ్చ శతుయతాం తపసా నష టం త్యు లేమి, 

దయ-గసునాహేగశుం నూద.చుతి, పరి గాఢకృళశ 8 నియమే నాలినణః సో౭._గునః పరి 

. ల మనుసు అస్మి త ల ax, 5 రీ 3 ( దర్య యా హ్ కలిధయా కు ఇషా అనుజగ హా ఆనుగృవాతిః, అన్నుగృహో త్ర, 

సవాకొరిత్వ మేవ, ఏవం సగ్వభూ తానుకూల్య లింగాత్సచేలిమం తపో౭_ స్యేతి భావః, 

అస్య శ్లోక తృయ స్యా హ్యేకి వాక్య తాడు త్పే చవ గ్ర థౌ నాలం కౌరః, 

మూ, మహే ఫలాయ తవ వేత్యు శివం వికనన్నిమి త్రసుమం న పురః, 

న జగామ విన యవశం వళశినాం న నివాంతి భి ర్యమను భావగుణః, 
“శీ య gp 

వ్యా, మహత ఇతి, సో౭_గునః మహా తే ఫలాయ శ్రేయసే సస్యామచ-విక 

సగ్ తోఫుల్లం తత్వ్పూరో్ట క్షం శివం సుఖదం నిమ త్ర మేవ కుసుమం- పురో గ, ఆవే 

త్ను ద es విసయవళం న జగామ, తథాహి._వశళి నాం వశీకృ లేం ఏ వ్రయాణాం- 

అనుఫొవ ఏక సః సః భైర్యం ధథిరతౌం ననివాంగి నవిఫల మతి, విస ,3హడివిశౌరం 

నజనయితీత్యగ్థ 8,జన నేవతేపః న్నీయీత, తపః క్షరతి విస యా'"దితీ స సరణాదితిభావః, 

మూ, చదభూరవానరక కృతం సుక్చ, కో రుపల భ్య వె నె భవమనన్య భవము, 

౫పతస్తు రాస్టితెవి సః దధియశ్శశయజ్వనో వ వనచరావనతిమ్, .౨౫౯ 
౮ 

న్యా, తీదితి, సుక్క గైః తపోభిః కరగ ౩ అభూరిఖిః కతిపమయైనేవ వాసగై 8 దివ 

నె ః కృతం నిష్పాదితం తత్సూర్యో క్షం వైభవం విభుత్వం అనో2_న్యస్య న భవతీత్య 

నన్యభ వం అన్య స్యా సంభ వీత్యగ్ధ 10 ఈ పభాద్యజంతో త్తి తిరపబేన నజ సమొౌసః, ఉప 

లభ్య నిశ్చిత్య త విపాదాః సా _పఖేదాః ధియో యేషాం తే తథోక్తాః వనచరాః* 

“తత్చు రు షేకృతి బహులి మ... బహులగ్కహా ణాల్లుక్ , ౩ లేన శతస స్యవా మఖా నాం 

యజ్వనః *తృక రో అ తసం ఖ్యేయ విశేషలాభో యజ్వసన్ని ధా నాదవగ ంతవ్యః,ని, 
ళ "నేష్ట 3 9 4 క్ి స ము ల పకి, శుజ్యాగు పొ న్స్యమరః శ సుయమవోర ర సనిప్* వస తిముపతస్థుః ప్రాఫుః 

మూ, పదత ప్రవిశ్య విపి సానతయ 

శ్శిధిలిక్ళ తేధికృతకృత్య విధా, 
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అనెపీతకాల మభిరామకథాః 

కథయాంబభూవుకితి గో త్ర భి చే, 30 

వ్యా, విడితా ఇతి, వనదరా ఇత్యనువ ర్త లే, విదితాః జ్ఞాతాః అనుమత ప, వేశా 

స్స్పంతః ఇత్యర్థః. స్కవిళ సై-నిహీ తౌనతయః కృత పృణామాః అధికృతకృత్య'స్య నియుక్త 

కర్మణః డౌ అరతాత కస్య విధావనుష్టా నే శిథిలీక్స లే 'సతి-ఆఅన పేత కౌఅమనతీ కాంత 

శాలం యథా. తధా, గోతృభిదే శ్ర క్రయ ఇతి వత్యుమాణ ప, కారేణ అభిరామశక ఛాః 

శ్రృవ్యవాదః, ఈ “దింతిపూజికథికుంభిదర్చశ్చి ఇత్యబ్బఏత్యయః. కథయాంబభూవుః 

కథితవంతః, అభిరామాః శృుతీమధురాః కథా ఉఊక్షయః యేసామితి వనచరవి కే 

షణం వా, 

మరా, శుచివల్క_వీతతనురన్యతమ 

_సిమిరచ్చిదామివ గిరౌ భనత;ః, 

మహతే జయాయ మఘవన్న నభః 
వురుష_న్తపక్వతి తప౯ా జగలీమ్, 3౧ 

వ్యా, శుచీతి, శుచినా వరల్కే_న వల్మ_లేన వితాభాదితా ర నుర్యస్య సః, తిమి 

రచ్చిదాం నూర్య చం ద్రాగ్నీ నామన్యతమ షవ స్థిత ఇత్యు లే), ఆనఘః ఫురుషః-_ 

కూ వముఘవకా భవతః గిరా ఇంద కీలే జగతీం భువం తపక తౌపయకా - మవాతే 

జయాయ తపస్యతి తపశ్చరతి శః కర ణో రోీమం భి త్యాది'నా క్ అట్, 

అవ, జయాయ తపస్యతీత్యు క్షం తత్ర యు_కిమాహుః..- 

న బిభర్తి భీషణభుజంగభుజః పృథు విద్విమోం భయవిధాయి ధనుః, 
అమ లేన తన్య ధృతన చ్చరితాశ్చరి లేన చాతికయితాౌ మునయః, 

వ్యా స ఇతి, ఫీవయే తే ఇతి ఫీవణొ, * నంద్యాడిత్యాల్ల్యూ ప,త్యయః, తె 

చతౌ భుజంగాచ తావివ భుజౌ యస్య సతథోక్తః, స పురుమః-విద్విషాం ధభయవిధా 

యీత్యర్థః, న స పృథు మవాత్ ధనుః a బిభ రి, ఆతో sa 

తస ప్రురువషస్న చరితెన ఆచారేణ చ చళబ స(కః, తాని సచరితాని యె సే 

Ase స అతీక్రాంతాః, 7” ' 3 వ 

అవ, అథాస్య తపన్సీగ్ధిం వర్గ యతిః 

మరుతశ్సివా నవతృణా జగతీ విమలం నభో రజసి వృష్టిరపా మ్, 

గుణనంపదానుగుణతాం గమితః కురు లే2_న్య భ_క్రిమివ భూతగణః, 

వ్యా, మరుత ఇత్యాదిః మరుతో వాతాః శివాః సుఖా8-జగతీ పృథివీ నవ తృణా 

శయ నాస నాద్యనుకూ లేత్యర్భ ః, నభః విమలం వే ఘనీవోరాదిరహితం.రజనీ సతి ఆపాం 

16 
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వృష్టిః, భవతీతి శేషః, కిం బహునా అస్య పురుషస్య గుణసంపడా భూతహితాది 
గుణసంపక్వ్యా అనుగుణతాం అనుకూలతాం గమితో వశీకృత ఇత్యర్థ 1, భూతగణః 

పృథివ్యాది భూతపం-చకం౦, భ కిం చీవాం కురుత ఇవేత్యు త్ప్రేనా, 

మూ, ఇత శేత రానభీభ వేన మృగా న్తముపాన తే గువమివాంతసదః, 
వినమంతి చాస్య తరవః ప్రచయీ పరవాన్స తేన భవలే వనగః, 

వ్యా, ఇతరేతర నేతి, కింద మృగాః పశవః తం పురుషం అంతే అంతికే సీదం 

తీత్యంతసద అం'తేవానీనః శిస్యూః, + “సత్ఫూ ద్వి షే” త్యాది నా క్షివ్ , ని, 

“ధాగ్రాం తేవానీనౌ శిమ్యి ఇత్యమర 8, గురుమిన ఇత చేత రేపామనభిిభ జేన అ వో హేణ 

ఉపాసతే, ప్రృచయే ఫుష్పాపచయే తరనః అస్య వినమంతి, కర పృచేయా భవంతీత్యగ 1, 

అస్యేతి సంబంధ సామా న్యే వష్టీ, కింబహునాళి స నగః। ఇం ద్రకీలః భవ లేవ 

త్వయేవ లేన పురుషేణ పరవాకా పరాధీనః, త వేవ తస్యాపి విధేయో వర్తత ఇత్యర్గ ౬ 

ఉరుస_త్త మావా విపరిశ్రమతా పరమం వపుః ప్రథయతీవజయమ్, 
ఫమినో౭_పి తన్య నవసంగమనే విభుతానుషంగి భయమేతి జనః, 

వ్యా, ఉర్వితి, కించ విపరిగ్యమతా ఆయా సే2_పీ గవరాహిత్యం, ఊరు 

మవాత్స త్త కం ఆంత స్సారమాహ, దుర్భలస్య రును జయాసంభవారితి భావః, పరమ 

ముత్తమం వసుః జయం చుథయితీవ, అకాగరేళై వ జిన్లుక్వం గమ్యత ఇత్యర్థ ౩, శమినః 

శాంతస్యాపీ తస్య నవసంగమ నే ఆపూర్వస్రాపా జనో విభుతాయాః ప్రాభవస్యాను 

వంగి వ్యాపకం నతు హిం సృత్వానుషం గీతి భావః, భయ మేలి, శాంతోద్భవం 

ప్రాభవం గమయతీతి భావః, జనమితీ పాశే జనం కర్త ఊుతీత్యనయః, 

అవ అభేదృనో2.ఫౌ క ఇతీ చేత్త న్న విద్మ ఇత్యాహుః,.- 

మూ, బుషివంశజన్స యది దై త్యకులే 

యది వాన్యయే మహతి భూమిభృ తామ్, 

చరత నప స్తవ వ నేషు సహో 

న వయం నిచాసయితుమన్య గతిమ్, 5౬ 

వ్యా, బుషీతి, స పురుషః - బుషివంళజః- వేతి శేవః, కాపర్వా, యది 

య ద్వా-దై త్యకులే-జాత ఇతి "శేవః, యదివా మవాతి భూమిధృ తాం రాజ్ఞాం 

అన్వయే జాతః, తవ వ నేషు తపళ్చరతో2_స్యగతిం స్వరూపం - మతమితి పారే 

ప్యారా పయిలాం నిశ్చేతుం-వయం-సహంత ఇలీ సహోః, పచాద్యచ్ , నసహాః, 

'సృ[ఇతీ "శేషః, 
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అవన, అథాపృృష్టపరిభాప ణాపరాథం పరివారంతి;..-- 

మూ, విగణయ్య కారణమ నేక గుణం 

నిజయాథ వా 5 థితమల్పతయా, 

అనడప్య దస్సహీతుమర్గ సి నః 
ల =. 

కర వనెచరాః క్వ నివుణా మతయః, 3౭ 

వ్యా. విగణయ్యేతి, ఆ నేకగుణం బహు ఫలం ఇం ద్ర, త్వాద్య నేక ఫలపాధ నయోగ్య 

మిత్యర్త 84 కొరణం తపోరూపకౌరణం విగ ఇయ్య విచార్య, అథవా నిజయా నెసగి 
@ a~ 6) 

క్యా ఆల్పతేయా చాలి శ్యే నాజ్ఞా నేన కథితం ఆఫీహితం నో౭_స్మాకం అదః, ఇదం వచ 

నమిత! 5 న 1 = సహితుం సోథుం, * కస్రీవ్షస = త్యాగి నా వికల్నా 

దిడాగమః, ఆర్హసీ సీ యోగో భవసి, తర్హి సదేవ కిం నో కం తత్రాహుః, వనేచరాః 

క్వశి నిపుణా మతయో వి వేకబుద్ధయః క్వ? నోభయం సంగ చ్చుత ఇత్యగ్థ 1 అస్జానం 

నాపర్యాధ్యతీతి భావః, ఆర్భాంతర న్యాసో౭._అంకౌరః, 

మూ, wa గుహా హ్యాక గణాదితి త 

న నసః పియం పియసుతన్య తపః, 
ఆశీ Uy WU 
నిజాగూహా హర్ష ముదితేం మఘ వా 

నయవర గాః పభవశాం హీ ధియః, 3౮ 
= లీ 

వశ్య, అధిగ మ్యేతి, మఘవా ఇంద్ర॥, గుహ్యుకగ ణాత్ వ నేచరసము+వహాత్ + 
టో 9 9 స్ జో అ క rr సక” ఆ లీ ఆ మనసః సీయం ధ్ర నునుతీస్యార్జునస్య తపః అధిగమ్యగ్థా లె పగుస్త్య 1కృయా సమా 

నక ర్హ్భృక తాడ్ క్వ సృత్యయః, ఉదితం త త్తపసో దేవ కారా (| త్వాగుత్చిన్నం వా 

న ళో ఆ న్ ష్ న ళా 3 డ్ మభ ష్ 

ర్షం నిజిగావా సంవృత వాక * తథాఎ*,-. (0వ ౦ ట్ర ధియో పతక 

నయవ_ర్భగాః ఎ నీతిమౌర్ష"నుసారిణ్యః, అన్యథా మంత్ర, భేడేన కార్యవహోనిస్సా 

దిలి భావః, 

పృణిధాయ చిత్తమథ భ క్షత యా ఏది ₹ేఒ.ప్యవూర్వ ఇవత త్రవారిః, 
ఉపలబ్ధుమన్య 'మనసస్థిర తాం సురసుందరీరితి వచో౬ఒ ఒభిదగె: ౨౯ 

వ్యా, ప, ప,ణి ధాయీతి, అథ వారిరిం దః చి త్తం ప ప్రణీధాయ విషయాంతరపరి 

హారేణాత శన్యనస్థాష్య, తత్ర, ఆసీ సి న్నర్జునే భ కతయా రే క కృద్ధావ త్త తయా విది'తే 

సత్యపి, ఉపలతే కృతీయా, ఆపవూర్య ఇవ ఆవిదితే ఇవే క్? పూర స్వదిభ్యో 

నవభ్యోవా ఇత్యస్య వైకల్పిక త్వా న్నన న్నా దేశః, అస్యాస్టునస్య మనస సఃస్థర తాం 

చార్జ్యం ఉపలబ్ధుం పరీకీ తు మిత్యర్థ 8 లోక ప్రతీళ్యర్థమతి భావః, సురసుందరీ। 

దిన్యోంగ నాళ ఇతి వత్యుమాణప్ప ప శోక వచోజఖిదే ఉవాచ, 
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మూ, సుకుమార మేక మణు మర్శభిదా 

మతిదూర గం యుతమమోఘతయా, 

అవిపకీమ స్త్రమపరం కతమ 

ద్విదయాయ యూయమివ చి త్తభువః, ర్ం 

వ్యా. నసాకుమారమితి,మర భిదాం మర చ్వేదినామరుంతు దా నామసా కొం మధ్య 
ఆశీ - 'ఆ 

ఇత్యర్థః శ “యతళ్ళ్చ ని రారణిమితి వష, అపరమన్యత్_ కతమత్ , శవా బహూనాం 

జూతిపరి పృ శ్నే డతమచ్ ,? యూయమివ యుపృత్సదృశి మిత్యర్థః సుకుమారం నతు 

కఠినం ఆన్యత్తు కఠినం భవతి, తథా- ఏకం నతు బహు, తత్తు అ నేకం భవతి, తథా 

ఆణునూత్ముం నతు స్తూలం, అఅత్యులకు ప, వేశి త్వాదితి భావః, తత్తు అమ్యలమ్య ప, 

వేశి-ఆతిదూరగం దూరలక్ష్య భేది, తర్తు సన్నికృష్టలకమ్యమా త, స్క భేది తథా ఆమో 

ఫఘతయా ఆ మోఘత్యగుకోన యుతం యు క్షం, నకదాచిల్ల మయ్యోదప రాధ్యతీతి భావః, 

తత్తు క దాచిల్ల మ్యూదప రాధ్యతీ, త థా-అవిపక్షం ఆసత్స్రతీకారం - అన్యద్విద్యమాన 

సృతీకౌరం-ఆ స్తం చి త్రభువః కావుస్య, కర్తరి షష్టీ, విజయాయ-అ సీతి శేషః, న 

కించిద_సీత్యగ్థః, అతో పమాయాః పరిష్క_రా వరిశర ఇతి తయోరంగాంగి భా వేన 

సంకర సాభి ప్రాయవి శేమణత్వం పరికర క, 

అన, ఆసామర్భ ఫళంకాం వారయలి: 

మూ, భవవీతయే హతబృహా_త్తమసామవబోధవారి రజనశ్ళమనమ్, 
పరిపీయమాణమివ వో సక లై రవసాదమేతి నయనాంజలిఖిః, రం 

వ్యా, భ వేతి, ఛవవీఠయే సంసారనివృ త్తయే, హతబృ్బవా త్తమసాం నిరస్ట 

మహామోహానాం-యోగినాం సంబంధి రజోగుణ ఏవ రజో ధూలిరితి శి ప్రయూపకం, 

తస్య శమనం నివర్తకం అవబోధ।ః త త్త జ్ఞాన మేవ వార్కి తత్ వో యుష్ణాకం-అఆస 

కలై రసమగ్రైః నయనా 'న్యేవాంజలయః తె $ పరిపీయమొణం నిశ్శేషం గృస్యమాన 

మి వేత్యు ల్పే జా. ఆవసొదం  శషయమేతి ముక్తానపీ బధ్నంతీనాం వః కథనము 

సామర్థ్య వ్ట్మితి భావః, అతో, లే ఖారూపకయోస్సంకరః, 

మూ, బహుధాగతాం జగత్రి భూతనృజూా 

కమనీయ తాం సమభిహృత్య పురా, 

ఉపపాదితా వినధతా భవతీ 

స్సురసద్మ యానసుముఖీ జన థా, రత్రి 
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వ్యా, బహు భేరి, కించ - పురా జగతి లోకీ బహుధాగతాం నానాముఖేన 

విపకీర్లాం..కమనీయ తాం చం ద్రాద్యుపమాన ద్రవ్యగతలావణ్యం - సమభఖివృాత్య సం 

గృవ్యా-భవలీః విదధతా సృజతా-భూతసృజా బ్రవాణా - జనతా జనసయూహాః 

శ * గ్రామజనబంధుభ్య సి లితి తల్, సురసద్య యానసుముఖీ స్వర్గలోక యాత్రా 

గృవణా ఉపపాదితా కృతా, స్వగ్షస్యాపి యత్స్ర సా దాత్సర్వలో కౌ శాస్యత్వం 

తాసాం వః కథమ సామర్థ ట్రమితి భావః, అత్రాప్ఫరసాం వశీర్ణ లావణ్యసం గృవా 

నిర్మిత త్వాసంబం భే2_పి తత్సంబంధాఖి ధానాదతిశయో కః, 

అవ, అథ కొర్యాంళమాహ :--- 

తదు పే పేత్య విన్న్నుయతే తన్య తప కృలిభిః కలాసు నహితాన్పచ్చివె ః, 

హృతవీత రాగమనసాం నను ee ప్రతి సుఖా వం. 

వ్యా, తదితి, త లను త్వ్యాక్కలాను గీత వా ద్యాదిము కృతిఖిః కుళ లె 8 

సచివై గ్రంధ రై వః సహితాః సంగతాః ఉ పేత్య తస్య పురుషస్య తపో విఘ్నయత 

విఘ్న వత్కు_రుత, నివా లేత్యర్థః, విఘ్నవచ్చ స్థాన త్వం తా తృత్క_రోతీతి ణితి లోట్, 

అావిష్టక ద్భావాన్మతుపోలుక్ , న చాళ కిళంకొ కా శ్యేత్యర్థాంతర న్యా సే నాహ, -- 

హృ లేతి, ననుసంబోధ నే, "హీ అప్ఫరసః! వృాతాని వశీకృతాని వీతరా గాణాం 

నిస్తృవాణాం ముముమూాణాం మనాంసీ చిత్తాని యాభి స్తాసాం వః యుప్లాకం 

అప్పరసాం సుఖ సంగినం సుఖా ఫీలాషి౧ం పురువంపృతి విజితిర్విజయః సుఖా సుఖ 

సాధ్యా నతు దుష్క_రా,ఏ తే నాయం సుఖార్భీ న ముముతురిత్యు క్షం, ఆ గ్భాంతర న్యాసః 

అవ, అథ సుఖసంగిత్వలింగ మౌవా :--- 

అనిమృశ్య మేతదభిలష్యతి స ద్విషతాం వభేన విషయాభిర తిమ్, 

భవవీతయే న హి తథా సవిధిః క్వ శరాసనం క్వ చ విముక్రిపథః, 

న్యా, ఆవిమృళ్యమితి, హా అప్పరసః ! స పురుషః ద్విషతాం శతూణాం 

వథేన శతుువాననద్వారా - విషయాఖిరతిం విషయనుఖం _ ఆతిళయమితి పాశే = 

ఆధిక్యం-అభిలమ్యతి వాంఛతి, * “వాభ్రా శే త్యాిదినా శ్యక పృత్యయః, ఏత 

ద్విమయాస కత్వం అవిమృళ్యం ఆవిచార్యం, భవతీఖీర్న సం దేగ గవ్యమిత్యర్థ క 

'బుదుపథాచ్చాక్ష పీచ్చ తే'రితీ క్యవ్, హీ యస్తాత్ -తథా కవ | సబిభ ర్తి సట 

భుజంగభుజి ఇత్యాది న్లోకో కానుష్టాన ప్రృశౌరః భవవీతయే ముక్తయే న భవతి, కుత 

ఇత్యావా,---శరాసనం ధనుః క్వ విము క్రిపథళ్చ క్వశి పరస్పరం విరుద్ధ మిత్యర్థ ః 

న ఖలు హీంసాసాధ్యా ముక్రంతి భావః, ఆర్థాంతర న్యాసః, 
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ఆవ, న చ కాపభయమపీ సంభావ్యమస్తాదిత్యావా :---- 

మూ. పృథుధామ్ని తత్ర పరిబోధి చ మా భవతీభిరన్యమునివద్ద్వోకృలిః, 

స్వయ శాంసివి క్ర మవ తామవ తాంనవధూష్యఘానివిమృశ ంతిధియః, 

వ్యా, పృథ్వితీ. పృథు ధామ్ని మహా లేజని త్ర తనీ కా పురుషే విషయే 

ఆన్యమునివదస్యసి కా మునావివ, శ తత్ర కస్యేవేపే నతి ప సృత్యయః, వికృతిః 

కోపవి కౌరశళ్చ భవతీఖిః మా పరిబోధి అ విజ్ఞాయి, మా శంకీతి అవర్ న లే! 

కర్త ణి లుజ్, మాజోశగా దాశీరగ్ధో2_.డాగమౌా భా వళ్ళ, తథాహీ,...- స్వయశాంస్య 

ము రత తాం యశోధ నా నామీత్యర్థః, వికృమవతౌం ధియళ్చిత్తాని వధూమ 

శ్రీను విషయే అఘాని వ్యసనాని, “దః కై నోవ్యస నేష్వఘి” మిలి వె జయంతీ, న 

విమృళంతి న స్ప ఎశంతీత్యగ్థాంతర న్యాసః. శ్రీపాింసాయాళ్ళూరాణాం యశోవహాని 

కరత్వాన్న సర్వథా వో పిన సీ స ఇతర 

మూ, అశంసితాపచితిచారు ఫవురస్సు రాణా 

మా దేశమిత్యభిముఖం నమవాప్య భ్రర్యః, 

లేభే పరాం ద్యుతిమమ ర్త ట్రవధూసమూవా 

స్పంభావనా వ్యూధికృతన్య తనోతి తేజః, ర 

వ్యా, ఆళంసీ లేరి, ఆమ ర్ట న్ర్రవథూనమూహాః అప్పరోగణః సురాణాం 

పురో౭_గే ఆశంనీతాపచితిభిః ఆపేకీతసంభావనాభిః చారు యథాతథా, ని, 

“క్షయార్నయోరప చితి రిత్యమరః, అభిముఖం సమతుం భర్తుః స్వామినః = ఇతి 

గ్్వ్కి మాడేశం నియోగం సమవాపష్య త పరాం ద్యుతీం లేభే, ఉచితం 

"హోతలత్ , తథా హీ అధికృతస్య క్య్వచిదధికాశే నియ కస్య సంభావనా స్వామి 

కృతా పూజా తేజః శాంతిం తనోతి, 

ఆవ, తతః కిం కృతమిత్యత ఆవా:--- 

మూ, సృణతీమథ విధాయ ప్రస్టితాన్సద్య నసాః 

స్థనభరనమి తాంగీరంగ్నాః ద్రీతిభాజు, 

అచలనలినలక్షీ వోరి నాలం వ 

స్టిమితమమర భ రుర్ద/ష్టుమన్లైూం సవాన్తమ్, ర౭ 

త్రి శ్రీ, భౌరవికృతా కిరాతాద్దునీయే లక్షీ పదలాంఛ నే 

మహా'శాన్యే పష్షస్సర్తః, 
ఇ NN 
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వ్యా; (పృణతీమితీ, అథ వణతిం విధాయ 'సద్మనః ఇం దృభవ నాల్ ప్రన్థీతాః 

(సృచలితాః వ విలోభ నాయ నిష్మాంతాః సనభరై ర్నమితాన్యంగాని యాసాం 

తౌః, ఈ అంగ గాత్రకం శేభ్యో నక్తవ్య మితి జీప్, బ్రతి భొజః స్వామిసంఫావనయా 

సంతు స్టాః తాః అంగనాః-ఆఅచలనళి నానాం సిరకమలా నాం అన్నీం వారతీతీ త త్తథో 

_క్షం+రద్వన్మనోవార మిత్యగ్థః, కుతః? చ్రీమిఠం విస్త యాన్నిశ్న్చలం అమరభ ర్తురిం ద్రవ్య 

అన్షైం సవాస్పంక _ర్భృ-దృమ్లు మలం సమరగ్గం న బభూవ. తాసాం సౌందర్య సాగ 

రస్యోద్వేల త్వా దితి భావః, ఆఅశ్రోపమాలం కౌరః, తల్ల క్షణంతు, శ" “స్వతన్సీడ్దే 

న భిన్నేన సమ్మ తేనచ ధర్మతః, సామ్యమ "న్యేన వగ స్య వాచ్యం చేదేకదోపమే” తీ, 

ఇతి 'శ్రీపద వాక్య పృమాణ పారా వారపారీణ శ్రీమహామవళో పాధ్యాయ 

కోలాచలమల్లి నాథనూరివిర చితాయాం కిరాతాస్టనీయ వ్యాఖ్యాయాం 

ఘంటాపథ'సమా ఖ్యాయాం వన్దుస్సగ కః 
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అధ మూ, శ్రీముద్భిన్సరథగ జై స్పురాంగనానాం 

గుపానామథ నచివై స్పిలోక్ భ యః. 

స్ట ఘువివు సమా ర సన్నులు మానర ంధ్ర భిన్నః 

ప్రస్థానం సమభినభే మృదంగనావః, ౧ 

వ్యా నా! అథ | పృస్థా నానంతరం, శ్రీమద్శిః Mw సవా 

రథగకేన సరథగజాః చెః, ఈ క జ్పీం)ర్రి తుల్యయోన ఇతి బహు లి,హీః* 

తృయాణాం లోకానాం భరుః తీ శ్రిలోకళ న రిందృస్య, ఈ కత్రని గ శాగ్థేశ్యాదినా 

ఉ త్రరపదసమాసః, సచినై గంధ ర “ గుపానాం ల క. స స్థానం గమ 

నం, అఆలఘుము మహత్సు విభూనరంధేషు ఏమహానానాం రం నుకోకీ, కహ చేను 

భిన్న? చృతిధ్వానె ర నేశకీభూతః అతఏవ ee వ్యాప్నువ౯ మృదంగ నాద 

సమభిద భే ఆదఖ్యా, పౌ శేభ్య ఇతీ శీవః ఆస్ సో సృవార్షి ణీవృ త్రం, “మ్మా 

గ్ వ్రు దశయలతీః సృవార్షి తీయి మితి తతణాళ్, 

మూ, సోత్క_05 రమరగ ౫ె రను పకీక్షా 
ద a. కక 

ఆధు ఆధు న్నిర్యాయ జ్యలితరుచః పురాన్మ ఘోనః, 

రామాణాముపరి వివన్యతేస్థి ఎతానాం 

నాసేజే చరితగుణత్వమాతప తైః, 9 

వ్యా, సోత్క_౦౨ రితి, సోత్క_ం౦'శె ర వేషణోత్సు కై రిత్యర్భ 8, అమరగహై రను 

ప్ర క్రీగాదాకీర్ణాత్ , జ్వలితరుచః దీ దీ పకాంతేః మఘాోన ఇం ద్రస్య “సళాదమరావత్యా,, 

న్యాయ నిర తః * నివూర్వాత్ 'యాశేక్య్వోల్యవ్, వివస్వశః ఊప ర. తాశాం రామా 

ణాం ఆతపాశ్రైయంత ఇత్యాపర్రైణి శై నె |, చుపీతియోగవిభా గా కప (సృత్యయః, చరి 

త్ర గుణత్వం సార్ధకత్వం-నా పేజి నప్రా పే, + తొోసాం నూర్యోపరిస్థిత ల్యే నాతపాభాచా 

చాతప గ్రైళామసంభ వాదితి భావః, 

మూ, థూ తానామభిముఖపాతిభిన్పమి రై 

రాయాసాదవిశదలోచనోత్సలానామ్, 



అనిన్నీ మవజనితాం శ్రియం పధూనా 

ముస్లాంశుద్యుతిజనితః కవోలరాగ:ః, 3 

వ్యా, భూతానామితి, అభిముఖపాతిఖిః సమిరైః పృతికూలవా తై; ధూతా 

నామితి దుక్నిమి త్తనూచనం, ఆయాసా ద్దతిపృ్యయాసాత్ అవిక చేతిపా 1... ఈపన్ను క 

ళితదృశాం వధూనాం = ఈ స్టాంశుద్యుతిజనిత। ఆతపకృతః కపోలా నాం రాగః పాట 

అత్వం ముదేన జనితాం శ్రియం రత్సదృళీం + (శ్రియ మిత్యర్థ 8: ఆత ఏన నిదర్శ నాలం 

శకౌరః, ఆని న్యే ఆనీతఠవాల౯ా, వధూరిలి శమన అబ్య్భూర్వాన్న మతే క ర్తరి లిక్ 

ఇ కారానుబంధ త్వాడాత్మ చేపదమ్, 

మూ. తిస్టద్భిః కథమవపి చేవతానుభావా 
చాకృసైః ప జవిభి రాయతం తురంగ ః, 

య \ aes 
చేమోనా మనతి వివర్తనే రథామై 
రాసేదే వియతి విమానవత్స్ప్స్రవృ ర్తిః, ర 

వ్యా, తిస్టద్భిరితి, కథమపీ బాఢం, ని, “కథ మాది తథా ప్యంతం యత్న 

గౌరవబాఢయో?” రితి వైజయంతీ, దేవతానా మనుభావా త్సామగ్థ్ధ్యాత్ తిష్టద్భిః 

ఆపక్షర్భి రిలే 81 రథవిశేషణ మేతత్ , (సృజవిభి క్వేగవద్భిః తురంగ రాయతం 

దూర మౌక్ళ స్టెః రభామైః-వియతి. నేమో నం చక కృథారాణాం, ని, య క కుథారా 

సృధిర్నేమిిరితీ యాదవ, వివ రే భ్రమణే ఆసతి విమానవద్విమా నా నామి వేత్యు 

పమా, తత ్ర,త స్యే పేతివతి ప సృత్యయః, సృవృ టీ తీర తీ రాసేదే ప్రాప్తాసదేః కర్త ణి లిట్, 

మూ, కాంతానాం కృత పులక స్ప్పృనాంగరాలే 

వేమ చ్యుతతిలకేషు మా కికాభః, 

నంపేే శో మనలిలోద్గ మో విభూషా 

రమ్యాణాం విక్ళతిరపి శ్రియం తనోతి, ఫి 

వ్యా, కౌంతానామితి, కౌంతానాం ఆసనృరసాం. _సనానామంగరాగే కృత 

పులకః కృతరోమాంచః, చ్యుతాః (గ ఫమృ ప్లా స్లీల౪గొ రీ.పాం తేషు ఇ చేతు, 

మౌ _కకాభః గ్రోనుసలిలోద్దమః చ్వగోక్నోటః విఫహాషా భూవణం సంపేదే స సంపన్న కః, 

కర్తరి లిట్, తరథాహి,---రమ్ న్ ం సభా శ సుందరాణొం వికృతిరప్ శయం 

తనోతి, అతః స్వేద స్యాపీ భూపషుణత్వముపపద్య 3 ఇతి భౌవః, 

మూ, రాజద్బిః పతి మరుతామభిన్న నావ 

స ర ఇజాంశుకానామ్ ణు బస్స wa ్సి ఎటీగతిఖీర్ణ గడాంశుకాన 
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తేపోధిః కనకనికాపరాజిగాంర 

'రాయామః క్రియత ఇన స సారిరేకః, జ 

వ్యా, రాజద్భిరితి, నురుతాం పథి లశ, రాజక్భిః దీహ్యమానై 8 అభిన్న 

రూపై రవిచ్చిన్నాకౌగై 1 అకఏవ ఉల్కా_నా మర్చీంషీవ స్ఫుటగతీని డీ ప్పమాన్దాణి 

సె Marc నికాషో నికవణం తస్య రాబిః శేఖా తద్వ ద్లౌరై రరుఖైః నిః 

“గారోరుణే వీకే పీతి ఇతి వ్ళ్వఃం భ్య్వజాంశుకౌ నాం తేదోభిః ఆయామః లేపా 

మేన వెర్సృ నిం సాతిశేకః సాతిశయః శీ యతేకే సేవ కృత ఇవ-దీ ర్ట ధ్వజపటాః 

స్వలేదఃప, ప సారే దీర్చతమౌ క! 9) సాచోల్కా_ద్యుపమాను 

బ్రాతిశాగ 

భా, రామా గాన నజకమాల్య సొకుమూ శే 

నంపా స్తే వప్రుషి నహాత్యమాతవ న్య, 
ట్ - 

గంధ రై ్యారధిగతవిన మొ; పృతీయే 

కల్యాణీ విధిషు విచిత్ర తా టన ౭ 

వ్యా, రామాణామితి, మా'లెవ మాల్యం స్వార్థ ప్యణ్ , యద్వా, ఈ మల 

ధారణ ఇతి ధాతో ర్యఅ్యలే ధార్యత ఇతీ మాల్యం, * “బువాలోర్ల గర్ తస్య 

సౌకుమార్యం-ఆవ జితం యేన తస కా-తథగనుమాడదపీ సుకుమార ఇత్యగ్భ 8, రామాళాం 

sags * కృద్యోగే కర ణీ ప, సవాత ఇతి సహం క్షమం, పచాద్యచ్ , 

తస్య భావస్సవాత్వం తత్సంప్రాత్తే సతి అధిగతవిసయెః గంధ వః-నిథాతుర్భ్ర 

వాణః-విధిషు సృష్టి - కల్యాణి సాధీయసీ ఉప పకారకశ్వాదితి భావః, విచిత్రతా 

నానావిధత్వం- పృతీయే అవగతౌ జ్ఞాతా, సృతీవూర్వా దిణః కరణి లిట్ , 

మూ, సిందూరై ః కృతరుచయన్స హేమకత్యూః 
'స్రోతోభి న్తీదశ బా మదం తరంతః, 

సోదృళ్యం యయురరుణాంఛు రాగభి న్న్న 

ర్ట ద్భిస్స్ఫురితశ తహ్రై ః పయోదైః, ౮ా 

వ్యా, నిందూరె రితి, నిందూరై 8 నాగసంభవాఖై ్యః రాగ ద వైరి ని, 

“విందూరం నాగసంభవి మిత్యమరః, కృతరుచయః = ఆలంకృతా షక్యర్థః, సవా 

ఫీమ్నః క మ్యాధీః మధర్గపం( ౯; - సహేమకమ్యూః ఈ తేన ? సహేతి తుల్యయోగ” 

ఇతి బహువీ, ఏ,హిః, ని, “క్యూ ప, స కో స్టే హ ర్యా దేః కాంచ్యాం నుధ్యేభ బంధన?” 

ఇత్యతురష. సోతోభిః స _పఫిర్మ దనాడీభి, నో, “కరాత్క_టాభ్యాం మేథా)చ్చ 

"నేత్రాభ్యాం మద సుతి నతి చాల కా వ్యే, కరా న్నా సారం ధ్రా భ్యామిత్యర్థ 8, 

మదం శరంతఠః వర్గ 0తః - శీ దశగజాః అరుణస్యార్క_స్య రతం రాగేణ ఆరు 
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ణ్యీన భినై షః కరర వర్ష ద్భిః స్ఫురితళత హదై 8 స్ఫురితితటి తైః పయోటబై 8= 

సాదృళ్యం యయు రిత్యుపమాలం కౌర ః, 

మూ, అత్యర్థం దురుపనదాదు పే బత దూరం 

పర్యం తాదహీమమయూఖమండలన్య, 

ఆశానాముసరిచితామి వై క 'వేణీం 

ర మ్యోర్త్మిం త్రిదళనదీం యయుర్చలాని, న్ 

వ్యా, ఆత్యగ్థ మితి, బలాని సె న్యాని అత్యర్థ ౦ దురుపసచాత్ దుస్సహాత్ క్ 

అహిమ సుయూఖమండలస్య నూర్యచిం బస్య-పర్యం తాత్చాాంతాత్ _చూర ము కేత్య 

ఆగత్య-ఆశా నాం ఉపరిచితాం గుంఖితాం ఏక వేణీమివ స్థ లామిత్యు తేజ _ గం-గా 

శకేశయోః శుక్ష కృష్ణతయా సామ్యాసంభవాల్ దికా మేక వేణీం హారలశ్నీ మి వేతి 

కేచిత్, ని, *ముకా యస్టి శ క వేణీ హారభేదా ఇమే ముతా ఇతి, రమ్యా ఊర్ల 

య రం'గాభంగ్యళ్చ యస్యాస్తాం త్రీదళ నదీం మందాకినీం యయుః ప్రాపుఃః 

మూ, ఆమ ర్లేభ్ర మరకులాకులాని ధున్వ 

న్నుదూత గ థితరజూంసి పంకజాని, 
థి ౪ 

కాంతానాం గగననదీతరంగళ్లీత 
x అ న్పంతాపం విరమయతలిస్థ మా తరిశ్యా, ౧౦ 

న్యా, ఆమ శేతీ, ఆమ తైః భమరకు'లై । ఆకులాని ఉద్గు+తాని ఉస్థైవితాని 

గృథితాని ఆన్యోన్యసంబద్దాని చ రజాంసీ యేషు తాని పంకజాని ధున్వక- కంప 

యజ --సుర భిరిత్యర్థ 8. గగననదీతరంగ 8 .శీతః-మాతర్యంతరి చే శ్వయతీతి మాతరిశ్వా 

వాయుః-కౌంతానాం సంతాపం విరమయతి స టి వళారూ రం. 86 

మూ, సనంభినె నైరి భతుర వాహ వక 

ప్రాప్యోరీ స్రరను ఒదపీం విమానప్హ్య్మ_ః, 

తత్చూర్వం ప్ర తిపదభే సురాపగాయా 

వ పొంతన లనవవప నం వయో "ఖీః, ౧౧ 
ఆక. ఏ 

వ్యా, సంభినై న్నరితి, ఇభతుర గావ గావ నేన వారా ి క్వావలోడ నేన ౬ సంఖి 

నెక సంతుఖి తై $-సురాపగాయాః పయోఖిః క _గ్భృభిః-పదవీ మనుపద వ్యామిత్యర్థః 

శ “అత గేర్థం భూ తేత్యాదినా కర్య్యపువచనీయ త్వాద్ద్యితీయా, ఉర్వీః విపులాః 

విమాన 4: ప్రాప్య నురాణామితి సః, తదేవ పూర్వం తత్పూర్వమిదం పృ ప,థ 

నం యథా తథాా ఆకౌళగంగాయా ॥ తటాభాచాదితి భవః వస్రాంతేను రో 
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భూమిషు స స్పఅతాని తేః వివ _ర్రనం ప (1, తవ తిః,ని,* న్యపః పితరి నా న, స్త్రీ తేలే, 

రోధనీ పామనీతి వె జయంతీ శప ట్రతివిదచె చ,కే (శ్రే ఇర్యతిళయో కః, 

మూ, క్రాంతానాం గ్రవాచరికాళ్సథో రథానా 
మమ తషతసుర నేశ  వేదికానామ్, 
నిస్సంగం పథిఖి రుపాదదే వివృ త్రి 
స్పంపీడక్షుభీతజ లే లేషు తోయ దేషు, ౧౨ 

వ్యా, క్రాంతానామితి, గృ గ హెళ్చరితాత్ నూర్యాదిఖిరా శలౌత్ - కర్మణి 

కః, పథః మాత్ -శ్రాంతా రాం నిప్మా_ం౦తౌ నాం అమో శ్చక్కథారా చారు 

విశేపాః, లేపా మై ॥ pa దారతౌః సుర వేళ్ళ వేదికా యెనే సెపాంరథానాం ప శశి 

భి॥ నేమిభిః చక్రా ం3 ౩, ని *చకృం కు తస్యాం తే నేమి శ్రీ స్యా తతః 

ఫపుమో” నిత్యమర[. సంపీజేన నోద క తుభితాని జలాని యేషాం తేషు తోయదేషు- 

నిస్సంగ మప పృతిఘాతం యథా తథా, విన్ఫ లే తిః పరిభ్రమణం ఉపాదదే స్వీకృ తేత్యతి 

శయో క్రి; స్వథావోక్యా సంసృజ్య లే, సంభిన్నముఖి తేతి పాశే.సంఛేదో విమర్ద 8, 

ము తవానాముపదధి రే విపాణభిన్నాః 

పహ్లోదం సురకరిణాం ఘనాః తరంతః, 

యుశ్రానాం ఖలు మహతాం పరోపశకారే 

కల్యాణీ భవతి రుజత్స్వపి ప్రవృ త్తిః, ౧౩ 
వ్యా, తప్తావామితి, విపాణభిన్నాః గ జదంతత్షతాః, ని, *విపాణం దంతళ్ళం 

గయోిరితి వాలాయుధః, ఆత ఏవ తీరంతః (సృవంతః._ఘ నాః-తప్తానాం సురకరిణాం 

(పహ్లాదం ఉపదధినే చ శీ శే, తథాపి, పరోపకౌరేయుకౌనాం ఆసక్తానా౦ం మవా 

తాం సతౌం రుజత్స ్వపి 'పైడయుక్స్వపి విషయే కల్యాణీ పాత కారిణీ ప వ్రృవృ_ల తిః వ్యా 

పారో భవతి ఖుల్విర్య ర 'ంతర న్యానో౭ల9 కరః, తతో యు క్షం మేఘానాం గజ 

దంతపాటితానా మపి తీదాహ్లాదకళ్వమితి భావః, (ఘన? గృవాణాద్యతో భ ఘనా దృథా 

సతో నవిశీ ర్గాః కింతూపకృతవంతే ఇలి తాఠ్పర్యార్శ 8.) 

మూ, సంవాతాౌ ముహురనిలేన నియమానే 
దివ్య స్త్రీజఘు నవరాంశు శే నివృ త్తిమ్, 

ర్యన్యత్నె ఎభుమణి మేఖలాంశుజాలం 

నంజజై యుతక కరముల ౧ళ 

శ 1 *వప్రః కూ. వప్రః ప్రాకారరోధసోరితి వై 3 వె జయంతీ, ఇతి నుంబా 

పుసో, 
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వ్యా, సంవాలేరి, సంవాతా సంవనహలతౌ, ఈ వొాగతిగంధ నయోరితి భాతో 

శృతృ ప్రత్యయః. ఆనిలేన కౌమి నేవేతి భావః, దివ్య స్రీ ణం జఘ నేషు వరం శ్రేష్టం 
కా కరం తస్తికా నివృ ఏిం అఆపపారం ముహు ర్నీయమా సే సతి - పకపక 

సర్ప త్ ప పృథు విశాలం మణి మేఖలాంశుజాలం ఊరో ర్యుతకం చల నాఖ్యమివ,ని, 

Se సంశయే యుగ యోాతకే చఅ నే౭వీ వేతి విళ్వః, అంతరే భవం ఆంత 

రీయం అధోంశుకం, జగ హాదిభ్య శే తీఛప శృతి: మిఃః ని, “ఆంతరీయోపసంచవాానపరి 

ధానాన్యధోంశుకి ఇళ్యమర 8, సంజబే rs జనీధాతోః క కర్తరి లిట్ ఉల్చ్రే 

తాలం కౌరః, 

మూ, అప్యాగ కృతలిలకా సుపూర షా జో 
ఎ ఆతి Qa 

ప హాోదం కేమితపరె శ హూ దిశంతః 
yn WU 
కాంతానాం బహుమభలివూయయుః పయోదా 

నాల్పీయా న న్నా సుకృతం హీన సి దోషః, ౧ 

వ్యా, అపీతి, తుపారపాచే ః శీక వ ని “తుషాశా పీమళశీకరా” వితి విళ్వఃః 

అనీ ఏకృతతిలకా అపి మార్జితవిశేషకా ఆపీ - శమితపరి శ శ్రోమాః-ఆతవఏవ - పృహ్హాదం 
దిశంతః ఆనంద శౌరిణః-పయోాడాః- కాం తౌ నాం-క ర్తరి పష్నే, బహుమతిం తిల కార్ట్ర 
కరణదోపే2_పీ పరిశాిమళశమ నేన Reus రాదా నాత్సత్కార మౌోయయుః, త థాహి,- 

ఆల్సీయాకా అల్పః దోవః బహు,ప సృభూతం సుకృతముప కౌరం న హీన ని ణన నిహంతి, 

ఆర్భాంతర న్యాసో2_అం కరః, 

క యాతేస్య గృథితతెరంగ సె క తాఖే 

విచ్చేదం విపయసి వారివాహాజాలే, 

ఆ లేను స్త్రి దశ వధూజనాంగభాజూం 

నంధానం సురధినుషః ప ప్రభా మణీవామ్,. ౧౬. 

వ్యా, యాత స్యేతి, గృథితఠరంగం పద్దోరి, యే లే సకతం తస్య అభేవాఫా 
యస్య తనీకా విగతాని పయాంని యస్తా త్రస్మి న్విపయనీ ని నిర్ణ లే, & న్య ద్విభా” 
"ఓలి వికలా న్న సమౌసాంతః, ఉరః ప్రభృతీష పాఠసు పయళ్ళ బసై సీకవచగాం 
తసె్యెవేతి న కళ్ళి ద్విరోధః, వారివావాజాలే మేఘబృందే విచ్ళేద్ం శ్రుటిం యాత 
స్య సురధ నుషః ఇం వర తి దళశవధూజనాంగ భఖాజూం మణీనాం తదంగసంగి 

విటూ పను. నా షర భాః కాంకయః - సంధానం ఆలేనుః చక్రుః, ఆత్రా 
భరణ ప పృభాణామిందృచాప పంపబ 220 సంబంధాభిధా గాదతలిశయో క్రి 
రలంకోరః, 

మూ, సంసిద్రాపి కర మన్నన 

హవ 1 విపతిషమ తాం విలంఘ్య ఏధీమ్, 
యె 
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ఆసేచే దశశతలోచనధ్యజిన్యా 

జీమూణై ర విహిత సానురిం ద్రకీలః, ౧౭ 
వ్యా, మ. +సంసిగె కార్యసిద్ధి విమయే-ఇతీత్ధేం భావినా ప కారేణ క ర్త 

వ్య మిలికరణీయం తేన సనిషబ ద్దెః ఆనంతరకరణీయాగ ్థసంబబ్ధకిక్యర్భ క. 5, ఆలా పరా 

భాషణో ౩-ఆప అతీతయా, వ. “స్యా దాధాపణమాలాపి 'ఇక్యమరః, దశశ తాని 

సంఖ్యా యేషు తాని లోచ నాని యస్య సః దశళత లోచన సవా స్తాశ్న ఇత్యర్గ 8, తస్య 

ధ్వజి న్యా నీనయా-వీపతిష తాం పత్నీ ణాం వీథిం మార్రం ని “పిత్సరతో నభ స హో! 

ఇత్యేమర॥, ఈ “కనిపతీ” త్యాదినా వికల్పా దిడాగమః, విలంఘ్య జీవనముదకమాయ తే 

బడ వీలే ఏష్వితి జీమాతౌః 7 ల ను = తః అవీపొతపానుః నాది 

తతటః, తుంగతట ఇత్యర్థ క. ఇంద్ర, ద కీఆః అసేదే ప్రా పః; సటేః కర్మ ణి లిట్, 

మరా, అకీరా వభ. నైర్వలాసిసినా. 

ముదూతసు టవిశి దాతప త్ర ౫ DO 

సా తూర్యథ్వనితగ భీర మాపతంతీ 

భూభర్తున్ళిరసి సభోనదీవ రేకి, ౧౮ 

వ్యా, ఆకీ శ్లేతి, విలానీ నాం ముఖునళీనె 8, ఉపమితసమౌసః, ఆకిరా వ్యాస్తా = 

say ్రముత్తి స్వా పాని స్ఫుటాన్యసంకుచితాని నిక దాతపత్రాణి శ్వేకచ్చశ్రోణి 

చీనా ఇవ యిస్యాస్ఫా తథోకా శ తూర్యథ్వని తై ః వాద్యనిర్థి ప షః గఖిరం యథా 
తథా - భూభ రు రు ఇం,ద ద్రకీలస్య శిరనీ ఆపతంతీ సా సేనా నసోనదీవ శేజే, 

నమూ, సీతుత్వం దధతి పయోమువాం వితానే 
నంరంభాడభిపతతో రథా౯ జవేన, 

ఆనిన్యుర్ని యమితర శి శి భుగ్నఘోణాః 
కృచ్భ్చణ మీతినువనోమినస్తు సురంగాః, ౧Fో 

వ్యా సేతుత్వ మిలీ, పయోమువాం వితానే సే సితుత్వం దధతి సతి-సంరంభా 

దాటోపాగ్టవేన అఖభిపతతః వేస ఘబ్బంద మథ రీకృత్య భథావత ఇత్యగ్థ క, తథా భూ తాకా 

రథాకా నియమితే ఆక్ళ ప్రో రశ ఫ్స్ః స DUE భు'గ్నాః అక కకత ఫరో కా; 

వ్రోఫః యేషాం తే, ని, “సంచితం నతం, అప్ నం కుటిలం భుగ్నం వేల్తితం వక్సిమి 

త్యపి ఇతి, “కిరణ ప్పగ్ళహో రక్షి” ఇతి “ఘోణాతు స్రోథమస్ర్రీయా”మితీ చామ 
రః, ఆవనమంలీత్యవ నామినః అవనతేపూర్వ క "యాః తురంగాః - కృచ్ళేణ మహ తౌ 

(సృయాజేన &తిమానిన్యురితి స్వఫావో కః, 

| +4 బీవనస్యోదక స్య మూఠః పుటబంధో యేషామితి ముంబాపు సే! 
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మూ, నూహేం ద్రం నగమభితః క రేణవ ర్యాః 

పర ంతే స్థిలిజల దా దివః పగంతేః, 

సాదృశ్యం నిలయ సను )కంపపశ్టే మ 

"రాజగు గు ర్ధలనిధికాయిభిర్న గేం టై లె క్ 2౨0 

వ్యా, మాహా హీం దృ మితి, మాహా హీంద్రం నగమశళ్ళితః ఇం ద్రశీలా ఖిముఖం, ఈ 

“ఆభిత ౩ పరితి ఇత్యాదినా ద్వితీ మా, దివః ఆంతరికూశ్ పతంతః ఆపతంతః పర్యంత 

గ పార ER, జలదాః యేషాం తే కరేణుషు నర్యాః క రేణువర్యాః శ్ర శ్ర్రేస్తా 

ఇత్యర్థ ౩, అ'ననిగ్థారణ) ఇతి పస్టీసమౌస వ తిషేధా త్స ప పమోతి కు... గా 

త్స ప్రమీ సమౌసః, నిలయ న్స స్థానే నిష్ప్రక పప పరైః నిళ్చలప్టెః జలఅనిధిళాయిళిః 

నగేంగైః మెనాకాదిఖి స్సాదృళ్యం ఆజగు రిత్యుపమౌా, 

మూ, ఉత్సంగే నమవిహమే నమం మవోదద్రేః 
శ్రాంతాసాం వియదభి పాతలాఘ వేన, 

అమూలాదుపనదిసె క తేషు లేభే 
సామ గిం ఖురపదవీ తురంగమాణామ్, ౨౧ 

వ్యా, ఉత్సంగ ఇతి, మహా గ్రే * ఉత్సంగే మూర్ధని యత్సశువిషమం సమం చ 

వివమం చ తసి కొ సమవిషమే నాళ కే, ద్వంద స్రకన క్భానట వియద భీపాత 

లాఘవేన గగనస ంచారపాటవేన సమ మేక రూపమౌగోహోవరోహర హీత మిత్యర్థ ః, 

రంత నాం గచ్చతాం తురంగమాణాం ఖురపదవీ ఖురప జ్కీ_౩ - ఉపనది నదీ 

సమీ పే* 'అవ్యయీ భావి శ్నేతి నపుంసక త్వాద్ధ్ర స్వత్వం, సెక లేషు ఆమూలా న్తూఅ 

మారభ్య-దివ ఆర భ్యేతి యావత్ , సమగ గల్ భావః సామ గ్య్యం సాకల్యం భావే 

వ్య + లేభీ, సెకతా దన్య తృ నిమ్నేష గగనస సస సమఖురస్ప రాభాచా 

ద్విచ్చి న్నా ఖురసరణిః- సె క తే సర్వత్ర, సముత్యాద వచ్చి నర క 

వమురా, నధార్తనం నిపతితనిర్భ రాసు మంద్ర 

స్పమ్లూర్భవ్న్రతినిస దై రధిత్య కాసు, 
ఉద్దవెర్ట గృనరవశంకయా మయూర 

స్పోత్మరఠం ధ్యనిరువకు శు శువే ౮ రథానామ్, 99 

వ్యా సధ్వానమితి, సధ్యానం 'సళ్వం నిపలితౌాః నిర రాః పృవావోః యాను 

క మాతరిషిచ్చేతీ షి త్వాదేవ జీషి న్ గాళాదిషు మాళావక్్యవాలాల, 

పీత్వ పృయు క్త కస్య బీషో౭.నిత్యత్వజ్ఞాప నాల్ + జీవ భావః, ఆపు. వామనః 

'ద్యజష్షీత్య_రణాదీశౌరో బహులి మితీ, 
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తాను, ని, “పృవాహోో ని ల రో యురి ఇత్యమరః, ఆధిత్యకాను నగోర్ల ర్భ్వథూమిమ, 

ని, “భూమి కద్ధ మధిత్య కే” త్యమరః, ఇ “ఉపాధిఫ్యా” మిత్యాదినా త్యక 

న్ప్రత్యయః, మంగ్రైః గంభీర 8. ని, “కలో మందృస్తు గంభీర ఇత్యమర 84 ప్రతి 

నినసై ః పృతిధ్వానైః - ససూర్భకా వ్భమానః-రథా నాం ధ్వనిః ఘనరవళంకయా 

నర్జిత భ, మే ణేతి భ్రాంతి మదలంకౌరః, ఈ ఉద్రీ 9వైః మయూారేె 8 సోత్క_౦ఠం ఉప 

శుగు వే, కుతః శృణోతేః కర్మణి లిట్, 

మూ, నంభి న్నామవిరళ పాతిఖి ర్శ్మయూ్లై 

ర్నీలానాం భృళశముప మేఖలం మణీవామ్, 

విచ్చిన్నామివ ననితా నభోఒంతరాఖే 

వప్రాంభ స్తుతిమవలోక యాంబభూవుః, 93 

వ్యా, సంభిన్నామితి, ఆవిరళపాతీభిః నిరంతర ప ప్రృసారిఖిః ఉప మేఖలం-కట కే 

ష్విత్యర్థ 8. ని, అథ మేఖలా, గ్రోణిస్టా వేజ్రిక దశ కటిబంఛే సబంధని ఇతి 

యాదవః, నీలానాం మణీ నాం మయూర 8 ధూం సంభి న్నాం ఏకీభూ తాం- అత ఏవ 

నభో2_౦తరా 'లే విచ్చిన్నా మిన గ్థిశామిత్యు తే ఏష వ్య ప్యాంభన్సు) తీం ప్రస్టోదక 

ధారాం వనితాః ఆవలోకయాంబభూవుః, క్ట్రంభన్సుం తే? స్వచ్చాయాప రిత్యా గేన 

ఇం దృనీలమణి కాంతిసీ కారరాపతస్గుణో న్ఞాపి తావిచ్చేదో తే స) వేతి తయోరంగాంగి 
క గ సంకరః, లేన చ విచ్చేదభ్రమకూ-పో గ్రా భాంతిదూకా వ్యజ్య తే, 

మూ. ఆసన్న ది్భప వడం కతాకు. 
కుధ్యంతో ధియమవమత్య ధూర్ల తానామ్, 
నవ్యాజం నిజక౭ణీభి రా త్తచిత్తాః 

ప్రస్థానం సురకరిణః కథంచిదీషుః, ౨౮ 

వ్యా, ఆస న్నేతి, ధురం గతా నేసాం ధూర్ల తౌనాం నియంత్యణాం ధియ మవ 

మత్య ఆవ యుంకంని సన్నాయాం ద్విపపద వ్యాం వనగజమా గే యో మదానిలః తసె EP 

ప్రధ్యంతః తం పృ తి కుష్యంతః ఈ “కుధ ద, కేంత్యాః సా 'సంప్రుదానత్వాచ్చతుర్డీ, 

'సవ్యాజం పట. నిజకరిణీఫిః ఆ శ్రవిశ 8 అక్చష్ట చిచ్తాః సురకరిణః బేవనాగాః = 

ప సానం గమనం కథంచిత్ కేన శమ! ఆఫీ భేషుః, 
WU లు 

మూ, సీరంద్రం పథిషు రజో రథాంగనువ్నం 

పర్వనిస్థన్న వనలిలావణం వవహ త్రీ 

ఆతేశే వనగవానాని వాహీనీ సా 
ఘ ర్యాంతత్షుభితజ లేవ జహ్నూక న్యా, ౨% 
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వ్యా, నీరంభృమితి, నీరంధ్యం సాందృం పథిను రథాంగాక్చషక్రైః నున్నం 

చీ రితం ని “ను _్రనున్నా _స్పనిస్ట్యూత విద్ధతీ రి తా సృమాి ఇత్యమరః, పర్యస్యత్ 

(పృసర్పత్ నవసలిలమివ ఆరుణం రజః po సా వాహినీ సేనా = ఘర్గాం 

ప్రోవృషి తుఖితజలా కలుపోద కేత్యర్థః, జహ్నుుక న్యా గం గేవ-వనాని ఫల ఫుష్పప,ధా 

నాని చ తాని గహానాని జీర్ణారణ్యాని చ శతాని వనగవా నాని ఆతేే వ్యాన, 

అత్ర, సమాస గతవాక్యగతోప పమయోస్సజాతీయయోరం గాంగిభా వేన సంక రః, 

మూ, నంభోగత మగపహానామథోఎగంగం 

బిభ్రాణాం జ్యలితమణీని సై క తాని, 
అధభ్యూముశ్చు ప్రతకునుమాచి తాం నహోయా 

వృతా "రేరవిరళ ఇాద్యలాం ధరి త్రీమ్. 9A 

వ్యా, సంభోగేతి, అథ వృత్రానే రిందృ్భస్య సహాయాః సచివాః గంధర్వాః = 

ఉపగం౦గం౦ గంగాయాసృమో మోపే, *అవ్యయిీా భౌావస్య నపుంసక త్వాద్ధస్వత్వం, సంభోగ 

తమగవానాం ఉప పభోగయోగ్యవ నాం —- జ్వలితాః మణయో తు తాని సెక తాని 

చిభ్రాణాం-ధృః కర్తరి లటక్ళానచ్ , చ్యులైః స్వతః పతితై కసు మెరొదితాం 

వ్యాప్తాం ఆవిర ఇ స్సాంద్రాః శాద్వలాశ్ళాద ప్రాయ ప,దేశాః యస్యాం తౌం ధరిత్రీం 

ఆధ్యూషుః ఆధితస్థుః, వస తేర్యజాదిత్వాత్సం ప,సారణం, అత్ర, ధరి త్రీవిశేవణపదా 

గ్థా నామధివాస హేతు త్వా ద నేకప షా ఫతుకం కావ్యలింగ మలం కౌర 8, 

మూ, భూభ పగృమధికమాదథే తతొ ర్యా §$ః 

శీ మత్తాం వారినఖవాహినీని వేశ ః, 

సంభశా కిమసులఛం మహోదయానా 

ముచ్చా/యం నయతి యదృచ్చయా హీ యోగః, ౨౬ 

వ్యా, భూభ ర్పురితి, తడా వారిసఖవాహినీని వేళ ః గంధర్వ సేనాళిబిరం, *నిచేళ 

శృిబిరోద్వావావిన్యా సేషు వకీ క్రిత ఇతి కాళ్వతః, భూభ ర్తుః ఇం ద కీలస్య-ఉర్వా వః 

సమధికం పూర్వస్తా దభ్యధికం యథా తథా 'శ్రీమత్తాం శ్రియమిత్యర్థః 1 ఆదశే 

జనయామాస, త థాహి---మపోళీ దయా నాం మవోత్మ నాం సంభకా సమ్య క్సేవాయాం, 

సంసక్తావితి పాశే సమ్యస్సంబం భే ఇత్యర్థః కినునులభం న కంచి కరప 180 

యతః యదృచ్చయా చై బాత్ యోగో2'పి ఉఊచ్చాయముత్క_ర్చ ౦ నయతి, అక్ర, 

ప చృకృత యదృచచ్చాయోగ కక నాయకం క కాగా సృకృతభ ఆయాగల్యా 

( 

1 మత్వంతో త్తరభావప పృత్యయస్య మతుప స్పంత్య్యయప్ర ప ృకృత్యర్థార్భ కత్వనియ 

మాదితి భావః, 

18 
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త్క_ర్హా ధాయకత్వం కై ముత్య న్యాయీ నాపతరీతి ప్రా ప్రాకరణి కౌదప్రాకరణిక నీద్ధి రూపా 

శ్థాప ఫ్రీ తీరలంకౌరః, తదు క్తం,--న్లో, “ఏకస్య వ స్తా భావాద్యత వస్త న్యచాప 

లేక్, కై_ముత్య న్యాయత స్పా స్యాదర్థాప త్రీరఅం కి కి యుతి, 

మూ, సామోదాః కుసుమతరు శి, ఇరా ఏవిశా 

న్పంప_్సిః కినలయ శాలినీ లతానామ్, 

సాఫల్యం యయురమరాంగనోపభు క్రా 
స్పా లశ్మ్యీ రుపకురు తే యయా పళేషామ్, ౨౭ 

వ్యా, సామోదా ఇతి, సామోదాః ససారభాః-కునుమప పుథానా_స్టరవః-శాక 

పార్థ వాదిను దృన్దువ్యః, తేషాం ౩ శ్రియస్సమృద్ధయః, “వివికా? విజన ప్రదేశాః, ని, 

“వినీ క్షవిజనచ్చన్న నిళ్గలాకా సథా తంత, “వివికా Bare ఎత చామర 8, 

కిసలయకాలినీ నవపల్ల వయుతా అతానాం సంప తిః - ఏతా అమరాంగనోవభుకా 

సృత్యః సాఫల్యం ముతక త థాపీ-- యయా లా కరణేన పరేషాం ఉపకరు తే, 

లక్షీ చానితీ "శేషః, సా అక్షీః నా చ్యేతి భావః, పశేషామిత్య త, అనుకరోతి భగ 

వతో నారాయణ స్యేత్యాది వన్ ర్రీయాయోగే౭_పి పీ సంబంధ సామా న్యే షష్టీ, 

మూ, క్షాంతో2పి తి దశేవధూజనః వురసా 
ర్రీ నాహిశ్వసితవిలోలపల్ల వానామ్, 

సేవ్యానాం పహాతవినమయెరివావృ తానాం 

నంపర్క_ం పరిహరతి స్మ న, చందనానామ్, £౮ 

వ్యా, న్లౌంత ఇతి, కాంతో౭_పి 1 తి ్రీదళశవధూజనః - ఫురస్తాదశ్రే, లీనానాం 

సంశి,తానాం స్ట een క్వి ॥ నిశ్వాసైః విలోలాః పల్ల వా bran తేషాం 

చంద నానాం సంపర్క_౦-వాతవినయైః ఖలై 8 ఆవృతా గాం సంభృతానాం సేవ్యానాం 

చభూణాం సంపర్కమివ పరివారతి సః దుష్టవద్దుష్టసంపృష్టా గుణాభ్యా అపీ 

త్యాజ్యా ఇతి భావః 

మూ, ఉత్సృన్టధ్వజకుథకంకటా ధరి త్రీ 
మానితా నిదితనమ్మైః శ్రమం వినేతుమ్, 

అవీ. ప్పద్రునుగహనా యుగాంతవ్నానే 8 

పర్యస్తా గిరయ ఇవ ద్విపా విరేజః, రా 

వ్యా, ఉత్స ప్రేతి, ఉత్స్భపాః ఆకీప్తాః ధ్యజాః కథా అఆ సరణాని కంకటా 

_స్తనుత్రాణి చ యేభ్య స్తే, ని, *ప్ర వేణ్యా రణం వర్గ ః పరిస్తోమః కుథోద్వయోిరితీ, 

“ఉరచ్భదః కంకటకో జూగర; కవచో౭ స్తీ యా మితి ఇవావముర।, విదిత నయె; శిమాభిజైః 



న ప్తమన్సర్లః, 180 

యంతృభిః- కమం క్షమం విచేతునుప సేతుం ధరి శ్రీమానీ తాః నివేళ్యమా నా ఇత్యర్థ 8 

ద్విపాః యుగాంతవా లై రాశ్షీప్తాని ఉద్ద ఎలౌని ద్రుమాణాం గవానాని వనానియే 

భ్య సేఎపర్యస్తాః విపర్యానితాః గిరయ ఇవ విశేజుః శుశుభిరే, 

ప T మూ ప్ర స్థాన శ మజనితాం విధాయ నిద్రా 

మాము 3 గజపతినా నదానపంశే, 

శయ్యాం తే కులమలినాం తణం విలీనం 

సంరంభ చ్యుతమివ శృంఖలం చకాశే, 30 

వ్యా, ప, ప,సా నేతి, గణపతినా ST మ జనితాం నిద్రాం విహాయ 

ఆనా కే ఆతఏన SRE గ జనుదయు “కీ శయ్యాం తే శయనీయదేశే క్షణం 

విలీనం ఆళినాం మధుపానాం కులం, ని, “మధులి ఇ ఇధుపాళిని ఇత్యమరః, సంరం 

ఛేణ అననం, మేణ న్యం భు ప ప్రం శృంఖలం నిగ ళమి వేత్యుతే ఏ) మె ని, “ఆభ 

కృంఖలో, అనుకో నిగళో2. క్రీ స్యా దిత్యమరః, చకాశే శుకుఖే, 

వరా, ఆయ న వ న 

సంప్రాస్ర్రం వనగజిదానగింధిరోధః, 

మూ నవం నిహితశి తాంకుశం విధున్వ౯ 

యంతారం న విగణమాంచకార నాగ, 5౧ 

వ్యా, ఆయ స్ట ఇతి, వనగజదానగంధో౭_స్యా ౧ న్సీత్రి తవో రం రోధః పరకూల 

మెర్యర 8 సంసా ప్ర పుం గంతుం-ఆయ సః ఉద్యు క్త కః ప ప్రయత్నం 'వర్వాణ ఇత్యర్థి శి; 

ప్రమా. (ప్రయత్న ఇతి ధారతో; క రి కః, కింతు సురసరిదోఘేన గంగాప ప్రృవా 

ఘణ రథం వర్త యస్య సః నానో జః నిహితః ద త్తః శిత _సీర్లః ఆంకశ 

యన్న కా తం, ని, “అంకుశో2_ క్రీ, స్ఫణిః ప్రియా మిత్యమర 8, నవా నం 

విధున్వక--రోపాదితీ భావః, యంతారం న విగణయాంచకౌర, 

నూ, ఆరోఢునగ్సమవనతన్య వీత్రశే శే 

సాశంకం పయసి నమిరితే క రేణ, 

సమార్లన్న రుణమద స్తుతీ కపోతౌ 
శీ బె \ 

నన్యంచే మద ఇవ శికరః క రేణోః, 3౨ 

వ్యా అరోఢురితి, srk స్య జలపా నార్థమౌనతపూర్వ కౌయస సీ కనేణోః 

జస్య, ని, శక్రార్యే్కు రిఖ్యాం స్త్రీ, చభ్ధి ఇత్యమరే 8, క్ర రెణ పితస్య శేషీ పయనీ = 

+ విహాయ 



140 కిరాతార్జునీ యే 

ఆరోఢుః వో సీపకౌత్ సాళంకం సభయం-సమిోరి తే శీ పే సతీత్యర్థః, శీకరః అంబు 

కణః-అఆరుణే మదస్య స్రుతీ మదధారే యయో స్తా కపోలౌ సమ్హార్దః౯ పృమృ జక 

శ “మృ బేరజాదె సంక్రృమే విభాపా వృద్ధి ర్య క వ్యేతి వృద్ధిః [ మద ఇన సస్యందే 

ను స్రావ, మదసంపృ క్షస్య మద సావర్ష్యా నృదోపమొ, 

మూ, అల తుణమతితృవ్యు తాపి రోమో 

దు త్తీరం నిహితవివృ త్తలోచ నేన, 

నంపృ క్షం వనకరిగణాం మదాంబునీకై 

ర్నాచేమే హిమమపి వారి వార ణేన, 33 

వ్యా ఆనా యేతి, అతితృష్యు తాప్యతిపిసాసతౌపి కణమా ఖ్రూయ రోసా 

దు స్రీరం పరతీశే, విభ క్త ఛ్ శేజ_వ్యయీ భావః, నిహితే వివృ లే మారి తే లోచనే 

యీన లేన ప్రృతిగజదిదృక్షయేతి భావః, చారణేన హిమం శీతలమపి ననకరిణాం 

మదాంబుషేక¥ దానధారాఫిః సంపృ క్షం వారి నాచేమే న పీఠ మిత్యర్థ 8. శ చము 

అదన ఇతి ఛాతోః కర్మణి లిట్, 

మూ, ప్ర శో వ్రలేన దసుూభీణి నిమ్న గాయాః 

కీ డంతో గజపతయః పయాంసి కృత్యా, 

కింజల్క_వ్యవ హత తా మయ్లదానశేఖై. 

రు_ల్రేరుస్సర సిజగంధిఖిః కపోలై ః, 3౮ 

వ్యా ప్రశ ఎశ్రీదితి శ్రీడంతో వివారంతః - గజపతయః నిమ్న గాయాః 

గంగాయాః పయాంని ప్రశ ్ యరిద్భిః తరద్భిః మదై। సురఖీణి కృత్వా కింజలై ఇక 

"కీంరైః వ్యవహితా సిరోహితా స్మాహూ స్తామువర్షా దానశేఖా మదరాజయో యేషు 

శేః అత ఏవ సరనీిజగంధిఖిః.క పోలై ః ఉపలకీ తౌ స్పంతః ఈ లేరు ర్నిర్భగు 8 అత్ర, 

మదశసర నీజగంధ యోస్సమయోర్వినిమయో'క్యా 'సమపరివృ త్రీరఅంకౌరఃః ఏతేన 

గజాచాం నిమ్న -గాయాళ్చ పరినుళవ్యత్యయాంతస్సంరంభో వ్యజ్య తే, 

మూ, అకీర్ణ ౦ బలరజసా ఘనారుణేన 

పతోభి స్పపది తరంగితం త శేషు, 
టో ౧ 

మాతంగోన థితసరోజ రేణుపింగం 

మాంజిష్టుం వననమివాంబు నిర్భభాసే, 53౫% 

వ్యా, ఆకీర్ణ మితి, ఘనారుణోన సొందృ లోహి తేన, విశేవణసమాసః, బలరజపా 

చీనా పరాగేణ.ఆకీర్ల ం-సపది పష భః అలోడనై ః ఆ టుషు తీనేషు తరంగితం సంజాత 

క మక, సణవృద్ధినిషేధ హేతుః ప్రత్యోయః, క్రిస్. ణిచ్చేతి యావత్ 4 
{ సంక్క 



తరంగం, తార కాది త్వాదితచ్ _యద్వా తరంగవత్క్భృతం, శమత్వం తా త్త్రతృ్క_రోతీతి 

ణిచి కర్శణి క్రఃః ణావిస్థవద్భావాన్మతుపోలుక్, తథా మాతంగః - ఉన థితాగాం 

లులితానాం 'సరోజూనాం శేణుఫిః పింగం పిళంగం ఆంబు, మంబిష్టయా మహారజ 

నేన రక్తం మౌంజినం, తేన ర క్షం రాగాదిత్యణ్ + వసనమిన నిర్భభా బే-మాంజిస్ట 

మిత్యత  శాళేయ మితి వా పాఠః, తత్ర * “కోకళాడఖితి సంభూ తా్థ్థ కోశ శ్ర బ్రా 

డ్డ , ని, “కాశేయం శ మికోశ్ లే” మిత్యమర 8, 

మూ, శీ శ్రీమద్భిర్నయమిలేకంధరాపరాం తై లె 

న్పంస కై కె రగురువ నేము సాంగవోరమ్, 

సంప్రాపే ) నినృతమ దాంబుఖిన్ల జేం శ్ క 

ప ప్రబ్యేందిప్ర ప చలితగండ శె శె లాభా. వజ 

వ్యా, 'శ్రీమద్భిరితి, 'శ్రీమద్భిః శ్ భావగ్భిః-నియమి తౌః కంధరాః అపఠాం 

తౌః చరమపాదాగ్రాణి చ యేపాం లేక ని “ఆపరః పశ్సిమః పాడి ఇతి చె జయం 

తీ అగురువ నేషు సాంగహారం సాంగవిచేపం యథా తథా-సంసక్షైః _ నిస్ఫ తాని 

సృచలితాని మదాంబూన్ యేభ్యః తైః గ దేంద్రైః- పృస్యందినః జలస్రావిణః - ప్రచ 

లితా యే గండ లాశ్ళు కతోపలా స్టేపాం శోభా సంప్రాపే ప్రాప్తా, కర్మణి లిట్, 

ని, గండ శె లా టక సూలోపలా గిశేి రిత్యమరః, “ఆశ్రాన్యకోభాస్రా్త ప వసం 

వా శక్రత్సద్భకశి శో భీతి ప ప్రతిబించా క్నేషాన్ని దర్శ నాఅంకౌరః 

మూ, నిశ్నేషం ప్రశమిత చేణువార ణానాం 

సోతోోభిర దజలము జ తామజనమ్, 
త శా. యు Wy 
ఆమోదం వ్యవహిత భారి పుప్పగంధం 

భీనై లాసురభిమువాహ గంధవాహాః, 3౭ 

వ్యా, నిశ్శేషమితి, గంధం వవాతితి గంధవాహో వాయుః ఇ కర ర్యణష్థణ్ జ 

ప్రోతోభిస్స ప్రమద నాడీభిః-ఆజ సం నిశ్శేషం యథా తథా సృశమితః శేణుక్యేన 
తత్ మదజలను జ్ఞ తాం వర్ష తాం వారణా నాం సంబంధినం, వ్యవహీత స్పీరస్కృృతః 

భూరి? బహులః పుప్పగంధో యేన తం-భిన్నాః ఫుల్లాః ఏలాలతౌవిశేసాః నిం “పృ 

థ్వీకౌచం దృ దబాలె లై లేత్యమరః, రత్చుస్పా ణీ వెలాః ని *ఫుచే షే జాతి పృభ్భతయః 

స్వలింగా వ్రీవాయః ఫలే” ఇత్యమరః భీ: os ఘా ణం దృియతర్నణ 

మిత్యుపమా, పరిమళ మౌ మోదమువాహ వవాతి స్మ 

మూ, సాదృశ్యం దధతి గభీర మఘఘాక్షై 

రున్ని దృయుభితమృగాధిప శ్రుతాని, 
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అఆ లేను శ్చకిత చకోరనీలకంఠా 

నటు తాననాం మహేభ బృంహి తాని, 3౮ 

వ్యా, సాదృళ్యమితి, గంఖీర మేఘఘాో షె 8 సాం ద గర్జి తః సాదృశ్యం దధ 

తీత్యుపమా, తదధథాతే ళృతృ పృత్యయః ఈ “వానపుంసక స్యే”తీ వికల్పాన్నుమ భావః, 
ఉన్ని చ్రాః బృంహీతఠ క్క వణాదేవ ప ప్రటుర్ధా తుఖితాః సంర స్టాళ్చ యే మృ గాధిప్యా 

శతెః శతాని ఆకర్షి తాని-నతు చ భావః, ఆనమరమేా హాభబ్బంహీ తాని 

నుహాంఠేళ్చ తే ఇభా గజా శ్చేతి మహేభాః అమరాణాం మహేభాః తేషాం బృంహి 

తాని గర్డి తాని-కచ్చాంతా సమిప స్కదేశాక ని, “జఅ ప్రాయనునూపం స్యాత్చుంని 

కచ్చ సథావిధి ఇత్యమర 8, చకితాః గర్జితశంక యా సంభ్రాంతాః చకోరాః పత్నీ 

విశేపాః నీలఅకంలాః మయూరాశ్చ యేషు తాకా తథాభూ తాకా ఆ తేనుః థ్రైంతీను 

దఠఅంకెరః, 

మూ, సాఖావస కకమనియపరిచ దానా 

మధ్య శృ మా=కులవధూజన సేప తానామ్, 

జ'చే సీపేశనవిభాగపరిమృృ 'తానాం 

లఫ్మిః ఫురోపవనజూ వనపాదపానామ్, వో 

ఇతి కృీభారవికృతా కిరాతార్దునీయే అన్నీ పదలాంఛభఛ నే 
మవో కా వ్యే స ప్పమస్ప్సర్లః, 

-తి ౧ 

వ్యా, కాఖేతి, పరితః ఛాద్యతే అ నే నేతి పరిఛ్ళదః పరికరః వసనాభరణా 

దిశ “పుంసీ సరిదాయాం ఘః ప్రాయెణే'తి ఘ పృత్యయః, ర “ఛాదేర్చే ఒద్వ్యుపపర్ష 

స్వే”తి హృ స్వత్వం, శాఖాసా అవస కః క మనీయాః అరల దాః యేపాం తేషాం - 

అధ్వని శ్రనుః తేన ఆకులె ః పీడి.తే 8 వధూజనె సేవితా నాం విభా? ఆవాసభూమి 

విచ్చేదై ః-పరిష్కృ తా నామఅంకృ తా నాం శ “సంపరి భ్యామి” త్యాదినా నుట్, వన 

పాదపానాం అరణ్యవృషుణాం-ఫునే యదుపవనం కృ త్రిమవనం త త్రజాశా ఫురోప 

వనజా లవ్మేః జజ్జై జాతా, ఆశ్రాన్య స్యాన్యలవ్మి సంబంధాసంభ వా త్తత్సదృశీతి సాద్భృ 

శ్యా కేపాదసంభవద్య సు సంబంధ నిబంధ చేయం నిదర్శ నాః, వసంఠతిల కౌవృ త్తం? 

ల్ల, “ఉకా వసంతతిలకా తభజాజగాగి ఇతి లషమీణాల్ 8 

ఇతి శ్రీపద వాక్య పృమాణ పారావారపారీణ శ్రీమహామవళో పాధ్యాయ 

కోలాచలమల్లి నాథనూరివిర చితాయాం కిరాతా ప్రనీయవ్యాఖ్య్యాయాం 

ఘంటాపథనమాఖ్యాయాం స_ప్రమస్సర్లః। 

CC యనా పాయని 



నం అష్టమ స్స ర్షః, 

అవ, ఇళ్ళే ౦ సేనాని వేశముపవర్శ్మ రి అధునా ఫుహ్సెపచయం వగ్గయతి,- 

మూ, ' అథ స్యృమాయాకృతమందిరో జ్జ లం 
జ్యలన్మణివ్యోమసడాం ననాతనమ్, 

నురాంగనా గోపతిచాపనోవురం 

ఫురం వనానాం విజిహీర్ష యా జహుః, ౧ 

వ్యా, అరి, అథ నివేశ నానంతరం-సురాంగ నా అప్బర'సః=స్ఫమా యయా 

స్వేచ్యావి శే మేణ కృతః నిర్మి నె మందిరై ః ఉజ్జ్యలం దీ ప్రం-జ్వలంత। మణయః య 

సజ తత్ -వ్యోమసదాం గంధ ర్వాణాం సనాతనం సదాతనం శ సాయం చిరిమిత్యా 

దినా భవారే ట్యుల్ -తు డాగమళ్చ, గర్వ జం స్వగోవా, తత్పతిరిం దః తచ్చాప 

సవక్షాని గోపురాణి యస్య త ల్తథో క్షమిత్యుపమౌ, పురం నగరం వవానాం విజిహీ 

రయా వనాని వివా రుమిచ్భయా శకర్శణి షష్టీ, జహు। తత్యబాః *జహారేరిట్,ఆకృ 

జ్వలం జ్వలదితి ఫురం ఫురమితి చాసకృద్వ ్యంజనద్వయావృ త్వ్యా ఛేశానుస్రాసఃః 

అన్య తృ తై పపరీత్యా ద్వ త్త ్య్యనుప్రాస ఇతి తయోరుపమాయాళ్చ సంసృష్టిః,అన్మి క 

సర్లే పంకం వృత్తం, కత తు తరళ ముదీరితం జరా” వితి లశళాత్ , 

9 శ 

మూ, యథాయథం తాస్పవా తా నభశ్చరై ః 

ప భాభి రుద్యాసిత శె లవీరుధః, 
1) (yn 

వనం విశంతోం వనజాయ లేవ ణాః 

శత్షృణద్యుతీనాం దధు చేకరూప తామ్, 9 

వ్యా, య థాయథ మిలీ, య థాయథం౦ యథాస్వం-స్వకీయ మనతీి క, మ్యేత్యసః, 

ని *'యఖథా న్వేతు య భాయథి మిత్యమర 8, జయగణా స్వే యథాయథంి ఇతి 3 

నకత్వ నిపాలేన ప్రా స్వత్వం, నభళ్చరై రంధరై పః-మేమఘైశ్చ సహితాః పృభాభిః స్వ 

దీ పిఖిః కద్యాన తాః శె అవీరుధో యాభిస్తాః- తాః పూర్వోక్తాః వనజాయ లేక ణా, 

పద విశాలలోచ నాః స్ర్రయః వనం విశంత్యః = తీణం ధృతిర్యాసాం తాసాం తణ 

ద్యుతీనాం విద్యుతాం - ఏకరూపతాం సమానరూపతాం దధుః, మాహుర్దుమాంత 

రాశే తాసాం స్ఫురణస్య కణిక త్వాదితి భావః, శ్లేపాను ప్రాణి తేయముపమా, శేష 

ఏతి కేచిత్ , ఉభయ థాప్యనుప్రా సేన సంసర్గః। 
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మూ, నివృ త్తవృతోరుపయోధరక్ష్ల మః 
(పవృ త్తనిర్హా ది విభావణారవః, 

నితంవినీనాం భృశ మాదథే ధృనిం 

నభః పయాణావవనా పరిక మః, 3 
కో Uy 

వ్యా, నివృ చేతి, నివృ త్తః గతః వృ త్తస్య వ గుఅస్య ఉరుపయోధరస్య క్ష మో 
యనీ కా సః, పాదప క్నేపణేము విశ్రాంతిసంభవాడితి భావః, కించ, ప్రవృత్లో జాతో 

నిరాంది విభూవణా నాం నూపురాదీ నామారవో యసీకా సః, అవనౌ పృథివ్యాం - 

పర్మికృమః సంచారః నితంబినీ నాం ద్ర్రీణాం నభః పృయాణాద్భ్భళమధికం ఈ “పంచ 
మోవిభ కే ఇతి పంచమి, ధృతీం సంతోషమాదభే, ఆ శ్ర విశిష్టపరికృమస్య 

ధృ త్యాధానహేతు త్వా త్కావ్యలింగ మలంకౌరః, 

భునాని కామం కుసుమాని బిభ్రతఃకర వ,చేయాన్యపహాయ శాఖనః, 

వురో౭భినస్రే, సురసుందరీజ నై క ర్యథో త్త త్త శేచ్చా హీగు గోవు కామినః, 

వ్యా, ఘనానీతి, ఫఘనాని సాంగ్రాణి నతు విరళాని కర పృచేయాని వా వా 

హ్యాణి న తూచ్చాని, * “కళ్ళే బ్రరధికౌర్పవచ నే ఇలీ తృతీయాసమాసః, 'శౌొవముం 

తునుమాని బిభ్ళతః నవకుసుమి తాక --శాఖినః తరూకా అపహాయ._నురసుందరీజనె ః 

పురో౭ ౫ గృతః అభిస్మసే, స్వే అభిస్ఫతం, ఈ భావే లిట్, తథాహి-_కౌమినః గుగేష్వతి 

భయేషు ప య్ శ్రేరేము తరం యథో త్రరం ౫ వీప్పా శే౭_వ్యయీ భావః, యథో 

_త్తరమిచ్భా యేషాం శే యథో _ర్హనేచ్భా, ఉత్తరో శ్రశాభిలాషుకా క హ్, అత్ర, పరి 

కరో త్థాపీతో2_ గ్ధాంతర న్యాసో౭_అంకౌరః, 

మూ, తనూరల కారుణపాణిపల్ల వాః 

స్ఫుర న్నఖాంశూవ గార్ మంజరీభ లే 8, 

విలాసిసీబాహులతా వనాళ యో 

విలేపనా మోదహృ తాస్పిపే.వి రే, ౫ 

వ్యా, తనూరిలీ, విలేపనానాం ఆమోదేన హృతా ఆఅశృష్రా వనాళయో వన 

భృంగాః, తనూః కృళాః - ఆలా రరుణాః పాణయ ఏవ పల్లవాః యాసాం తాః 

న్ఫురంతః నఖాంశూనా ముత్క_రాః పుంజూ ఏవ మంజర్యః తా బ్ రీర్రి తథోకాః శ 

కిన్ + పిలానీనీనాం చావావ ఏవ లతాః తాః  నీషీవిశే, ఆశ్ర) తంట 

సావయవరూపకమలంకౌరః, పాణ్యాద్యవయ వేషు పల్ల ea చాహుషము అతా 

నాం చ ధూపణాదిరి, 



లు ౧ 

మూ, నిపీయమాన నబకా శిలీము ఖై  రళోకయవ్లి శృల కాలపల్ల వా, 

విడంబయంతీ దదృశే వధూజ నె రమందదష్టోస్థ క రావధూన నమ్, 
వ్యా, నిపీయమొౌ నేతి, శిలీమఫై ౩ అళిభిః, ని, “ఆళిగాణౌ శిలీమఖాి విత్య 

నురః, నిపీయమానః _సబకః సచ్చో . యస్య్యాస్సా, చలా బాలపల్ల వా యస్యాస్పాం 

అత ఏవ అమందం దృఢం దష్టః ఓస్టో యసీ ఇ తల్ కరావధూననం కరకంపనం 

విడంబయంతీ అనుకోర్యతీ, సబకపా నేనోవుదంళశనం పల్ల వచలి నేన కరావధూననం 

చానుకుర్వతీత్యర్థ 8, భూణోణ్యంతా ల్ల్యుట్ * ణిచి సాల్ (ల్ో ర్నుస్వ కన్య 

ఇలీ నుగాగమః, అశోకయప్టిః అళోకళా ఖేత్యగః, వగుజనై 8 దదృశే దృష్టా, ఆత, 

బిడంబయంతీతి (సృస్తుతాళో కళా ఖా విశేవణభూతోో పమామ హీమ్నా అప్రస్తుత 

నాయికొప, రీలేస సృమాసో_కి రలంకౌరః, తదుగా పిత మైవోపమయాం గాంగి భా వేన 

సంకీర్యతే. 

ఆవ, అథ కాచిన న్మథభుపాకాంతాం కాంచిదావా,-- 

కరా య. స్టవపప లీ వ ఎ ధాకృథా మానిని మాప పరి శృమం, 

ఉపేయువీ. కల్పలతాభిశంకయా కథన్ని ్రత స్త స ృన్యతి వట్పదావలళిః, 

వ్యా, కరావితి, మానపరివారేణ మధుపా శ్రయణోతు న కళశ్చిద్చాధ ఇత్యాళ 

యేన సంబోధయతి... హే మోానినీతీ, నవపల ల్ల వస్య ఆకృతిరివ ఆకృ తిర్యయోరిత్యు 

పమా-తౌ కరౌ ధునానా ఉధుఇఖః ౫ క్రైయూదికౌత్క ర్త రరి అటశ్శానచ్ , వృథా వ్యర్థం 

పరిశృమం మొక్ళ థాః మాకకరువ్వ కరో తేరాశీర సే మాజి లుజ్ , వృథాల్వే 

త పక కల్పల తౌభిళంక యా కొల్పవల్సీ భ, ఛ్ మేణేలీ ౩ భ్రాంతిమదఅం కారః, ఊపే 

యుషీ ఉపగతా మట్పదావళిః-క థన్ను + వ; ్రీస్యతి బస, నత స్య త్యే వేత్యగ్థ 8 
! a ae వికల్పాత్ శ్య౯ ప పృత్యమః, అత్ర, కాంశాపరి 1 మవ స్ట. $ 

రూపకౌర్యస్య వమట్పదావ ₹€ః కల్పవల్లీ భ, భృమనిబంధ నశ్రాసాఖావరూప కార ణేన సమా 

నాత్కార గేన శార్యసమర్థ నరూపోడ..రాంతర న్యాసః, స చ థ్రైంతీమ తాం గాంగి 

భావేన సంకీక్ష స సృన్నుపమయా సంసృజ్య తే, 

అవ, అ కాచిత్సఖభీ కాం చిత) ఇయ కువితామావా 

మూ, ఒబహీహీ కోపం దయితో౭నుగమ్య తాం 
ఫురోఒనుజేలే తవ చంచలం మనః, 
ఇతి ప్రియం కాంచిదు పేతుమి చృతీం 

వు రానుని న్యే నిప్రణస్సఖీజనః, లో 

వ్యా జహీపహీాతీ, ద్రీయ ముపెతుం స్వయ మేవానుస రుం-ఇచ్చ్భతీం, *ఆచచ్చీన 

దోోర్ను”మితి వికల్చాన్నుమభావః;, కౌంచిన్నాయిశౌం నిపుణ చి క్తజ్ఞః సభీజనః 

19 
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కోపం జహీహీ త్యజ, * 'ఆచహోి వితీ వికల్పాదీకౌరదేళః, దయితః-అనుగమ్య తా 

మను నీయ తాం, ఉఊభయన్రావీ నాం లోట్ , అన్యథా చంచలం అస్థిరం 

తజ మనః, ఫురోనుశే తే అగ్రే నుళయిష్య తే, అనుతప్ప నత ఇర * “యావత్సురా 

నిపొఠతయో గ్గట్, ఇతి అట్, ఇత్య నేన సృశౌరేణ ఫురా పూర్వ మేవ అనుని న్యే 

ధృ్రసాదయ'మాస, 

అథ చతుర్భిః "కాలాపకదూపహా ,--. 

మూ, నమున్న తే ః కాశదుకూల నాలిభి; 
లా 

పరం కారన్ మేఖల 
లో ఆ 

రి(భూాప తాః కుంజనము ద, యోషితః, న్ 

వ్యా, సమున్న గెరితి, సమున్నశేః కెళాని ఆశ్వ వాలకుసుమొని దుకూలానీవ 

తైః శాలంత ఇతి తథో కః, సారసప జ్క_యో మేఖలా ఇవ తాః పరిక్వణంతోో 
నవం! 

యేషు తే వేం స్వేషాం కళశ్రాణి తా ఇవ చారవ సెక ని, కళ తృం శ్ఫోణి 

ఛార్యయో” రిత్యమరః, సృతీరడ్చే ౩ తటప్రదేశైః - విభూషి తాః కుంజసము ద, 

యోషితః వననద్య ఇగ్యేళ్ళ 1 చురరాజయా సుతాం మనాంసీి జ హృరితి సంబంధ 8, 

ఆత. తీరాదీనాం కళ గ్రాద్యాపమ్యాద్యోషి చృస్పపామ స్థ్య్యాచ్చ నదీనాం యోపిదా 

పమ్యం గమ్య తే, 

మూ, విదూరపషా తేన భిడాము సేయువు 
శు ఏలౌః పృవాహాదభితః ప్రసారిణః, 
వ్రీయాంకలీతా శు చిమా క్రిక ల్విపో 
వన పృహోసా ఇవ వారిపింవవః, ౧౦ 

వ్యా, విదూశేతి, విదూరాత్సా లేవ ఖిదాం భేదం, ఈ “షిద్భి దాదిభ్యోబ్ ” 

ఇత్యజ్. ప్రత్యయః, ఉపేయుపః ఉపగ తాల్ ప్రవాహాచ్చు్యుతాః ఆత ఏవ అభితః 

తలా! ఛ్రుసర్పంతః ద్రీయాకామంక ః ఉత్సంగ ఇవ శీతాః శీతలాః - కశులీనాం 

మా క్రికౌనాం త్విష. ఇవ త్విపో యేషాం లే, కించ వనస్య పృవాసా ఇవ సక 

ఇత్యు తే) మూ, వారిబిందవళ్చ అగో పమయోరుభయోరు క్పే ఇాయాళ్చ సంసృష్టిః, 

మరా, సఖీజనం శ్రమ గురూకృ తాదరం 

నిరీశ మాగా ఇవ న న్రుమూ_ర్రయః, 

స్థిరద్వి రేఫాంజనకారితో దరై 

ర్వి సారిభీః ఫుష్పవిలోచ నై ర్ల తాః, ౧౧ 



A) ౧ 

వ్యా సభీతీ, ద్వా శీఫా వర్గ విశేసా యనీకా స స డ్విరేఫః। శ్ మరళా సేన 

తదగ్థిో అక్ష్యు తే, ద్వ్య్యతీరం లీ విదధాతీతి మ న. నరః నిశ్చలాః 

జ్యిేఫా ఏవాంజనాని తెః శారితాని శబలీకృ్ళతాని ఉదరాణి యేషాం తెః, ని, 

“కారళ్ళ బల వాతయో” రితి విశ్వ।, విసారిళిః విస్ఫృలైః లా పుష్పాణ్యేవ విలోచ నాని 

శః సేమా గురూకృతః ఆదరో యసీ క కర్మణి తతథా కౌంతొజనం సఖీజనం 

నిరీక్షమా ణాః పళ్యంత్య ఇవ రా ఇత్యుల్నే కూ, కఈత:? నమృమూ_ర్తయః అవన 

తాంగ్యః ల తౌళ్ళ, అత్ర, బాహీకో త్వేక్షయోస్పంళరః. 

మూ, ఉపే కు నె బృహతీర ధిఖ్యకా 
మనాంసి జహ్బుస్సుర రాజ యూవ్. తామ్, 

కపోలకాషెః కరిణాం మడారుతై 

రుపాహిత శ్యామురు చళ్ళ చందనాశ, ౧౨ 

వ్యా, ఉపేయుషీణామితి, మదేన అరుళై 8 అవ్య క్రరాశాః, ని, “అవ్య ౩ రాగ 

స్వరుణి ఇత్యమరః, కరిళళాం కపోలానాం కోషః కప ణః ఉ పాహిత శ్యామరు-చ।ః 

జనితక్ళస్లవర్గా ఇతి తద్దుణాలంకారః, చందనాః మలయజాళ్చ, ని, *౦ధ సారో 

మఠలయవో భద ద్రశ్రీశ్చందనో౭ క్రియా? మిత్యమర 8, బృహతీః అధిత్య కః ఆర 

భూమిః ఉపేయుషిణాొం నురరాజయోషితౌం మనాంనీ జహుః ఆత, చతు 

క్లోక్యాం నద్యాదీనాం విశిసానామేవాష్సరోవునోహారణహేతుత్వోక్యా కావ్య 
లింగముఆ౦ కరః, 

వూ, స్వగోచ గే నత్యపి చి త్రహోరిణా 

విలోభ్యమానాః ప్ర పన వేన వశాఖనామ్, 

నభశ్చరాణాముప కర్తుమిచ తాం 

వ్రియాణి చక్రు క పృణయె యోవమితెః, ౧౩ 

వ్యా, న్యనోచరమితి, . త్రవారిణా మనోహ శేణ, శాఖి'నాం ప్రునవేన ువ్చ 

బా లేన, విలోభ్యమా నాః ఆకృమ్యమాణాః, తత ల, సృ భసాయా కన ఇత్యర్థః: యె+షిళః 

త I స్వవిషయే సత్యపి- ఆత్మి క సేనెవ [.. షీతుం శ క్యేఒ. పత్యా లం 

సవ ఇతి శేషః, ఉపకర్తుం పరిచరితుం ఇం. ప్రనూ నాదిదా నేన స్రయ్ం 

బక తాం నభళ్చరాణాం గంధర్వాణాం సృణయేన బీాత్రు నాం నృియాణి ఆఫిలపి 

శాని, మవ్యానిద మపచిత్య ప్ర పయనే త్యవమాదీని చక్రు క. స్వకర గ్రావ్యామవి 

ప్రసవం (స 0త ల మ 0 తస్టయమాన మేవ హీషరత్యెర్థ శం 

మూ, యచ్ళతోవై ఎక Se మోనని 

పిసకనా 0౦ వ. తే లంభీఆ, 
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న కించిదూచే చరణేన శేవలం 
లిలేఖ చాష్పాకులలోచనా భువమ్, ౧౮ 

వ్యా, ప్ర ప,యచ తేరీ, కుసుమూని (ప్రృయచ్చ శా: జదాణో యచ్భా దేశః, 

దయితేన ఉచెః విపక్షగోతృం సపత్నీ నామభేయం అంభితా ప్రాపితా-క న్నామ్నా 

ఆహూా లేత్యగ్థః, ని “నామ గోత్ర, ౦ కులం గోత్ర, ' మితి శాశ్వతః, అతఏవ-మానినీ 

న కించి దూచే, * కరి గ కింతు Pe చాప్పాకోలలో-చ నా సతీ చరణేన 

భువం లిలేఖ, గో తృస్టలనజని లేర్ష్యూనిమి త్తనిర్వేచాదితి భావః, తదుక్తం దళరూ 

పీ, _&, “త త్హ్వజ్ఞు నాపదీర్ణ్యాదేక్ని క్వేదస్సా గవమానన్యా, తత్ర, చింత, 

నిశ్వాసవై వర్గీ చ్భా పిసదీనతా” ఇతి, 

మూ, వీ వీ యేఒపరా యచ్చతి వాచమునుఖీ 
పంక ద దృష్పశ్శిథెలాకులోచ్చయా,, 

నమౌదభే నాంశుక మా హితం వృథా 

ఏవేద వుప్పేషు న పాణిపల్ల వమ్, ౧4 

వ్యా, ప్రీయ ఇతీ, వాచం యచ్చతీ దదతి సమాలపతి సతీత్యగ 8, * దాణ 

శ ల ప గృుత్య్యయః పా గ్రెత్య్యది నా యకా దేశః, వ్ర, యే నిబద్ధ దృష్టః ఆతఏవ 

జఫ శిథిలః శ్లథః ఆకుళశళ్చలళ్చ ఉఊచ్చయో నీవీబంధో యస్యాస్సా, ని, వ 

కట్యంకుక గ గ ంఖా నీవి స్స్యా దుచ్చయో ప ప్య ఖితి మౌర్తండః, అపరా అన్యా స్రీ 

ఆంశుకం న సమాదఢ నబబంధ కవల భావః, పుష్పేషు వృథా 

మోసఘం ఆహితమారోపితం అసా నే రిస 1 పాణిపల్లవం అ న వివేద, 
పియాస క్షచి త్తతయేతి భావః, ఏపాచ చుగల్భా నాయికౌ పాణీ పల్ల వమిత్య త, 

ఆన్యతర సాధక బాధక సృమాణా భావాదుపమారూపక యోస్పందేవాసంకరః, 

మరా, సలీలమాన క్షలతాంతభూవణం 

సగమానజంతాషః కుసువూవతంనకమ్, 

స్తనోపవీడం నునుబే నితంబినా 
ఘ నేన క శ్చిజ్ఞను నేన కాంత యా, ౧౬ 

వార్ల, సలీలమితి ఆసక్: అగ్నా అతౌంతాః పలవా ఏన భూవణం యని కా 

తత్ పల్ల వైస్సవా గథితమిత్యగ్థః, కుసుమావతంసకం ఫుష్ప శేఖరం కౌంతద త్రెనితి 
భావః, సలీలం సమా సజంత్యా శిరసీ త. * “దంశసంజస్వంజాంశ పీతి 

నలోపః, 'కింతయా కళ్సిత్ See సనోపపెడం ఇస ప _ప్రబ్యాంచేత్యా 

దినా ములు క నట నితంబినా పళ సనితింబవతా * పళంసాయామినిః, ఫునేన 

నిబిజెన జఘ నేన, ని"  , క్నాన్నితంబః అఆక్యాః కీ కీ చేతు జఘనం పురి? ఇర్యనముర 8, 

నునుడి నున్నః, జౌత్సుశ్యోతి కిశాజతి భావః, ఏపాచ ప్రగలై పవ నాయికొ, 



అస్థ్రృమన్పర్శః, 149 
లు ౧ 

అవ, అథ యో నావా, --- 

మూ, కళ త్ర భాలేణ విలోలనీవినా 

గళద్దుకూల స్తనకాలినోర సా, 
వళివ్య పాయస టరోమ'రాజినా 

నిరాయత త్యా దుద3రేణ 'తామ్య తా, ౧౭ 

వ్యా, కళ నేతి, విలోలనీవినా గానో న్నమ నాద్విశ్ళి ప్రవ స్త్వ, గంధి నాంకళ 

శ్ర ఛారేణ శోణిభాశేణ, ని, “కలతృం శ్రొణిభార్యయో “రిత్యమరః, తథా గళత్ 

చుంసమౌనం దుకూలం యాభ్యాం తాభ్యాం స్రనాఫ్యాం శాలత ఇతి తథో కేన 

ఉఊరసా-త థా-వళివ్యపాయేన భంగినివృ త్ల్యా స్ఫుటా రోమరాజిర్యసి కా తేన-నిరాయ 

తత్వా తృఎసారితత్వా తాఖ్యుతా తనూధవతా ఉదరేణ చ ఉపలక్నీతయా, స్వభా 

వో_కి రఅంకెర 8, 

మూ, విలంబహూనాకుల కేశ పాశ యా 

కయాచిడా విహ్మృృతే బాహునమూల మూ, 

తేరు ప్ర సూనానపదిశ్య సాదరం 

మనోధినాథన్య మనన్పమాడదే, ౧౮ 

వ్యా, విలంబమా' నేతి, విలంబమౌనః విస్కృంసమౌనః ఆకుల: విలులీతశ్చ “జ్ర 

పాశో యస్యా _స్టయా-ఆవిష్కృతఠతబాహుమాలయా దర్శితకత ప్ర బేశయా కయా 

చిత్కాం తయా తరుప్కృనూ నాని ఆపదిశ్య, ప్రనూన్య్యవాణం వ్యా జీక్ళ లేత్యర్థ ని, 
“వ్యాదోపడేళో అత్యం చేత్యమరః, సాదరం సాఫీలాషం మనోధి నాథస్య స్రీయస్య 

మనః సమాదబే ఆచకృషే, * కర్త్యణి లుట్, సర్వాంగ సౌవ్షవదర్శ నాత్సదో్యోలగ్నం 

ప్రీయమన స్పత్రేతి భావః,అత్ర, | ప్రియమనోవారణహీతుభిః కాం తావి శేషణప దాగ్ధెః 

కావ్యలిం౫ మా _త్రివ్రమౌనం స్వఫావో క్యా సహాంగాంగి ఫా వేన సంకీర్య లే, 

మూ, వ్యపోహితుం లోచనతో ముఖానిలై 

రపారయంతం కిల పువ్నజం రజః, 

పయోాధ చేణోరసి కాచిదున్ననాః 

(ప్రియం జఘానోన్న తపీవర న్తనీ, ౧౯ 

వ్యా. వ్యపోహితుమితి, ఉన్నతా పీవరౌ చ నౌ యస్యా స్పా ఊన్నతపీవర 

_స్టనీ శ స్వాంగాచ్చే? త్యాది నాజీష్, కౌచిల్లోచ నతేః స్వచేత్రాత్ - ఫుష్పజం రజః పరాగం 

ర 

ముఖానిలె; ఫ్రా త్కారవూారు ౮ 8 వ్యపోహఃతుమపచేతుం ఆపాఠయంతెం కిల ఆశకు 

< స లు ల is ; 2 
నంఠ మివ, క లేత్యళి కే, వ స్తుతి స్తు త దాస్యస్పర్శ లో ఖాదపారయంత మిత్యగ్థి 1 గా 
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మున్మనాః ఉత్చుకాసతీ అతఏవ పయోధశేణ ఉరని జఘాన, తత్కపటపరిణ్ఞానజ న్యా 
దౌళ్ళుక్యాదితి భావః. వాననస్య స్థానత్వాదురసీతి స సప్తమి, ఇయం చ పృగలై బవ 

మూ, ఇమాన్యమూనీ త్య పవని తే శరై శా 
ర్యథాభి రానుం కుసుమాగృపల్ల ల వే, 

విహాయ నిస్పార రతయేవ భూరుహో౯ 
పదం వనన్రీర్వని తాసు నందే, 20 

వ్యా, ఇమౌనీతి, యద్యదభిరామం యథాభిరామం వీప్పాయామవ్యయీ భావః, 

కుసుమూ న్య పల్ల వ విని చ కుసునూ ల్ సల్ల వం తీస్ Ey “జాతిరస్రాణి నా మిత్యే 

కవణష్థనా న్న పుంసకళ్వం, ఇహ ఇరీక్రం 'నేక్టేళ పూర్వక మిళ్యేర్థ * ఇద 

పద సీసన్ని కృస్తవి ప కసా రే. శ కై రపవర్ణి శే అపచిశే సతి వనశ్ర్రీః నిసా రతయే వేతి 

హేతూ త్పే మా, యూయం తరూకా వకు వనిలౌసు పదం సంద భే, అర్ర, వని 

తౌ గతాయాః ఫుష్పప పృసాధ నజని తాయాః లగ్యాః పతర తాయాః క 5! 

విషయ భూ తాయాః వన శ్మియః వని తాగతతోం క్యా అసంబంస సంబంధరూపాభేదే 

అ భేదరూపావా అతిళయో శ్రరలం కౌరః, వో, “నిషయ స్యానుపాడానా ద్విషయ్యుప 

నిబద్ధ తే, యత్ర, సాతిశయో క్రిస్ఫ్యాత్కవిపొొఢో శ్రిజీవితేతి లక్ష్షణాత్ , 

ఆ తృ) మొత్వంగమ స్యాః, 

మూ, వ వాళ భం గారుణపాణిపల్ల వః 

న ననః, 

మహీీరుహాః ఫపుస్పసుగంధిరాదచే 

వవుర్ష్లుణోవా గ) యుమి వాంగ నాజనః, 9౧ 

వ్యా, ప్ర వాశేతి, స సం న పల్ల నలవ నేన అరుణపాణిపల్ల వః, తదృస 

రంజనా దిక్యర్ణ క, పరాశణ న పాందూకృతా. ఫీవర సనా యస్య సః - 

పు సు స్పుగ ధి? సురఖిః అంగ నాజనః మహీరుహాః వృషజాతాత్ వపుర్గుణస్య 'స్వదే 

వాగుణస్య ఉచా్యాాయః పాణీప ల్ల వాదేర్యఉతు_గ సం ఆదఢో లబవాని వేతు Ew 

ఏవ ప్ర వాళభ sro షక ఇతి jy hyp 

శ్రైయః ఊచాొ స) య ఇతి ముషుం లే ధ్రాదిస సః, తూపస్ళ స్టా దృ ఇ్పర్యయః, 

ee స్ప ఇతి ప్ర తిషేధాత్ , 

అవ, అథ భః హి; కుళ క మావా: 

మూ; నరోరుభీ ర్య్యాగణవా నృపీవర నాయ ఖిశ్నా సవప 

న మేఒ.వీ యాతు చం కొససీళలింర* మే౭.పి తు సనళ్వి న్మదాద్ఏ ప్రస్గ 
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వ్యా, వగోరుఖిరితి, అనుసాను సానుషు యద్వ ర్త తతస్సకాళాల్ -గురుణా 

ఖేదేన మంథరవమలసం వినిర్యతీ నాం నిగ్గచ ౦తీ నాం నురాంగ నానాం సంబంధిభిః వా 

రణ వా గ్గపివగె 8 కరకర లై ల కావ రాళ్ళ తే ఊరవశ్చ గేశ్చిరాయ ఖి న్నాక-కించ 

నవపల్ల చానాం  శ్రీరివ శ్రీ శ్యేషాం తాళ తద్వన్శ నౌ నలగ అతఏవ సమే 

సమస్థలే౭-పి కింపఫునర్విషను ఇతి భావః, యాగుం గంతుం అనీశ్వరాక్ ఆళ కాక్ అత 

ఏవ మదాదివ పాఛేసచే * వీప్సాయాం ద్విర్భావః, ప అతళ్చర కాకా, మచాది-ే 

త్యుపమా, 

మూ, విసారి కాంచీముణిర రి లబయా 

మనోహారాోచా 9 యనిరేంబకోభయా, 

స్టితాని జిత్వా నవ్నసె స కతద్యుతీం 

శ్రమాతిరిశె కై'గ్గననాని గారవై 8, 93 

వ్యా, ls లసౌరిలి- కాం చీవుణీరశి 4 భిః ల తజ్జనితయేత్యరగ్థః, మనో 

వారః ఉవా స్స యః ఉల్సేధో యేషాం తేషాం నం శోభయా కరణేన, నవ 

సెకతానాం ద్యుతిం శోభాం షు. నితాని తకు ల్యానీత్యస్థ 1, అత ఏవోపమాలఅం శె 

రః, గ మేణ ఆతీకిశా ॥ అతిగయి శె; గౌరన? సరుత్వగుణే గుపలశ్నీ నాని, భృశం 

భారాయమా ణానీత్యర్థః, జఘ న నాని చ, ఉచ్భ్రాయో వ్యాఖ్యాత! 

మూ, నముచ్చ్వ్వనత్సంకజకోశ కొమ లై 
రు పాహీత న్లీ (ణ్యుపనివి నాభీభిః, 

దధంతి మ భ్యషు వలీవిభంగిషు 

ననాతిభారాదుద రాణి నమ, తామ్. ౨౮ 

వ్యా, SR సముచ్చ కసత్స తృ్పంకజకోళశకోమలె ; దళత్క మలము కుల 

ముగ్గ న నాఖిఖిః (ప్ర తారికాఖై న్టోోదర బై రంగ 88 "ని, క అథ నాఖిసు జం 

త్వం" గ యస్య సం ల, క కిక, రథ-చ క క స్ట మధ్య పీండికాయాం చ నూపురి ఇతి 

కేశవః ఫుల్పింగ తాయాం తు కవిశేవ ప్రమాణం +ఈపసీవి సీ న స్యస్పమీా పే-ఉపాహిత 

శ్రీణి జనిత కౌంతీని.తథా వళివిభంగిషు ఊర్మిమత్సు మభ్యేవ్యవలగ్నేషు స్లనాతిభా 

రాన్న న్రుతాం దధంతి చిభ్రాణాని, అ వా నపుంసక స్యేతి” వికల్పాచ్చతుర్నుమా 

గమః, ఉదరాణి చ, 
అతల టు. న ద మ లా ద ద. ద ద న. ద... 

[“'ముఖ్యరాట్ కత్రయో ర్నాఖిః పుంని స్రైణ్యం౫ కే ద ద్వయో8తి తి, తి కాండ 

శేనవచనాత్ , ముఖ్య రాట తమ త్రయోః ఫుంనీ నాఖిః ప్రాణ్యంగ కేద్యయోస చ క్ర 

మభ్యేప్రృధానే చ క్రియాం “కన్తూరకామే” ఇతి రభసకోశాచ్చ నాభికబ్బస్య 

సుల్లి ంగత్వం ప్రామాణిక మే వేతి బోధ్యమ్, 
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మూ, నమానకాంతీని తుహారభూమి వ 

నస్పగోరు, +పారస్ఫుటపత్రప ఠం జి_భిః, 

చి తాని ఘరాంభుక గై స్పరుంతతో 

ముఖాన్య క త్ఫోల్ల వలోచనాని చ, 9 
న్యా సమౌ చేతి, కించ, ఘగాంబుక గౌ 8 స్వేదోదకబిందుఖిః సమంతతః చితాని 

న్యా పాని=అనుత్చుల్ల "లో ద నాని అ? కనదత్న ౪_ఆత ఏవ, తుషాగభూపషి గె; శీకరపరి 

మ్మే 1 ని, “తుపారౌ హిమశీక రా”త్యమరః, అన్ఫుటప తృప డ్క_భిః అవికచదళా 
వళిభిః, ని, “న్యాకోచవికచన్సుటా? ఇత్యమరః, సరోరు హై; నమౌన కౌంతీనీశ్యుప 

మాంముఖాని చ, 

మూ, వినిర్యతీనాం గరు ఫేనమంథరం 

సురాంగనానామనుసాను వ ర్హనః, 

సవినయం రూపయతో నభశ్చరా 
నిగ వేళ తత్పూర్యమి వేశ ణాదరః, ౨౬ 

న్యా, నినిర్యతీ నామితి, సలిస యం రూపయత।ః పక కచరణాదిని నిర్వర్ల 

యతః, నభశ్న రాకా గంధ ర్వాకా తత్పూర్యమివ తదేవ గసృథమం యథా త ఖే వేత్యు 

తే? స, ఈడ ళఇళాదరః ఆలోకనకాతుకం వేళ వూర్వోగ్గ ం వరోరుఖిరితి నో 

వాఖ్యాతం, అత, కోల కే స్వభావో కి రుతే Se 

అవ ఇక్సం పుష్పాపచయముపళగ్గ క జల కృీడావర్ల నమారభ తే: 
నూ, అథన్ఫురన్నీ నవిధూతపంకజూ 

విపంకతీరన 'లితోగి గంహాతిః, 

పమయో౭౬వగాఢుం కలవాంననాదినీ 

నమూాజుపవో వేవ వధూస్సురాపగా, ౨౭ 
వ్యా అధేసీ, ఆథ ఫుస్పాపచంయానంతరం౦-సు రది చలద్భికీ నై ః ఫిధూత పంక 

జేరి సదృష్టమఖవీత్తణో కి _ విపంకం పంకరహితం నివోరయోగ్య మితి యావత్ , 

తత, తీశే స్పలితా విచలితా ఊగీ ణాం సంహాతి ర్యస్యాం సేతి వా ససంనో $8,కలవాం 
క శాదంబళ?] "వరీతి వాగ్యా నిపారో కి, అతఏవ నురాపఢశా గంగా గ వధూరప ప 

రసః se అవగాహితుం, గా హీరూాదిత్వాదిడ్వికల్పః, సమౌజాువో జేవ 

ఆకాౌరయామా సే చేత్యు తే NEY ని, న డర ఇత్యమర 8, *హూా 

యే గిట్, * సస్య చేతి సం పృసారణం, అతృమినప పంక బాడివగ్గనం సురా 

న నెస్తూ కమితికీచిర్ , రహానే సోహారముపమావ్య కీ కికమఅం కౌరః,తదు _క్షం- 

నస్య యావ్య ్రీరుప మౌవ్య మాత తృీతః, సృకాళ మేతి తణత్రాహురు॥ సమా 

bay pa బుధథాిఇలి, ఈ 

* కుండలితో ౫ గృంథః నుంబాపు స సీ నా చస 



లు గ 

ప్రశాంతభుర్తాభిభవళ్ళనై ర్వి వాల్ విలాసిని భ్యః వరిమ్శిన్షవంకజః, 

దడా భుజూలంబమి వా త్తశీకర సరంగమాలాంతరగోచరోఒనిలః, 

వ్యా, పృళాం తేతీ, (సృశాంతఘ ర్యాఖిభ వః ప్రశాంతోన్షవాధః ఈ “వాదాంత 

శాం తే” త్యాదినా నిపాత నా త్పొధుః, శనెరి వజ మందం వవా౯. విపూర్వాత్ 

వాలే శృత్భ పృత్య యః, పరిమృస్తపంకజః పద్మ గంధీత్యర్థ 8, ఆ ర్రశీకరః, కుతః తరంగ 

మాలానాం అంతరం మధ్యం నోచరః నం యస్య సః అనిఅః-విలా కినిధ్యః భుజా 

లంబం ద దావి వేశ్యు తేజా, విశిషవాయుసంపర్కా_ శ్రథోచ్చ ్వనురిత్యర్థ 80 

గృలెస్పహావైః కలహంసవి క్రమం కళ తభారైః సులినం నితంబీిభిః, 

ము'ఖె స్పరోజూని చదీర్చలోచ నై స్సుర స్తీ యస్సామ్యాగుణాన్ని రాసి, 

వ్యా, గకెరితీ, సుర, నస్ర్రీయో౭2_పృరసః-సహావై 8 సవిలాసె 8 గతేః గతిభిః, 

శనపుంసకే భావే క్ర్షః-కలహంసా నాం విక్కమం గతిం విలాసవిధురమితీ “శేషః, 

తథా నితంచిఖిః ప్రశ సనితంబెః కళ త్రభారైః జఘనభారె ౩ ఫులినం నితంబభార 

ళూన్యమితి శవ తథా దీర్హలోచ నై ముఖై * సరోజాని చ, ఆలోచ నానీతీ శేషః 

సామ్య మేవ గుణ స్పస్యాత్. నిరాసిరే నిర _సవత్యేః, |గుణవద గుణయో? కుత స్సామ్యుమితి 

భావః, అస్యతేః కర్తరి లిట్ ః ఉపసర్దాదస్యత్యూహో్య ర్వేతి వికల్పాదాత్మ నేపదం, 

మూ, విభిన్న పర్యంతగమినప జయః పురోవ గా థాస్పఖిభిర్యరుత్వతః, 

కథంచిదాపస్సురసుందరీజ నై స్పభీతిఖి నత్స్రథమం ప పేదిచే, 
టో 

వ్యాః విఇి న్నేతి, విభిన్నాః విచ్యుతాః పర్యంత గాః సాంత గాః మినానాం 

ప జ్కయో యాసాం తాః, కుతఃశ మరుర్వతః ఇం ద,స్య సఖిభ్ సచివ । గంధరె §ః 

ఫురః పూర్వ మవగాగాః చృవిషాః, తాసాం విశ్వాసాగం గ ర్ట గ్రాహోదిపరీమార్భం చేతి 

భావః, సభీరిఖిః ఆ పృవిష్ట విషయ త్వాత్సభ మైః విహెదిళిరితి పా శే2_ప్యయ మే వార్థో 

లమ్యః, సురసుందరీజ నె * తదేవావగావానం పృథమం యథాత థా అత ఏవ కథంచిత్ 

భయాత్మ చ్చే) ఆపః సృెపీదిశే అవజ గాహీి ర, 

మూ, విగాఢమా శ్ర, రిమణీభింంభసి ప్ర యత్నసంవాహీతపీవరోముఖిః, 

విభిద్యమానా వింసార సారసానుద్యు తీరేషు తరంగ ఎ౧ంవాళలిః, 

వ్యా విగా భతి, ప్రయత్నేన నంవాహితాః సంవారితాః ఫీ వరా ణఫఘాలాః 

ఊరవో యాభి స్తాఖిః రమణీఖిః-విశాఢ ఏవ విగాఢమా శ్రే, ప్రవిష్టఏవ సతీత్యర్థః, 

సుప్సుపేతి సమాస, ని “మా తృం కౌ నే స్రవథారణి ఇత్యమరః, విభిద్యమా నా 

స్వయం వికీర్యమాణా ఈ కర్మ కర్తరి శానచ్, తరంగసంవాతిః తీరేషు సొరసాకా 

పమీవిశేసాకా, ని. “సారసో మైథునీ కామా గోనర్జః $పుమ్మ_రావ్యాయి ఇతి 

20 
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యాదవః, యద్వా సౌరసాకా హంసాకా ని, *చక్రాంగః సారసో వాంసి ఇతీ 
శగార్ల వే, ఉదస్య ఉత్సాగ్య విససార వితస్తార, 

శిలాఘనె ర్నాకసదామురస్థకైగ్న ృహెన్ని వేశై శృవధూవయోధ రై 8, 

తటాభిఏలేన వీభిన్నవీచినా. పు ఛేకే కలుపత్వమం భసా, 39 
వ్యా, శిలేలి, శబా ఎనెకి కఠినెః, నాక సదాం గంధ ర్వాణాం ఉర స న్్ శ 

బృవాన్ని వేశెః మహాసంస్థా'నై ॥ అలాల లె రిత్యగ్భః + వధూపయోధ రె శ్న తటేమభితః 

నీలేన ప్రానితేన త్రతేస్ విభిన్న వీ చీనా ఛభన్నోరి, ణా ఆంభసా కర్తా రుషే వేతి 

హతే IE కలుషత్వ మౌవిలత్వం మనః & మోభశ్చ ధ్వన్యతే, సజ ఆః కర్శణీ 

లిట్, యథా కశ్చన్యృదుస్వథావః శేన చిత్ కథినాత్ నా సాంగభంగం తాడ 

యిత్వా నిష్కా_నీకః తుభ్యతి తద్వదితి భావః, కలుషక్వమిత్య త, వాచ్య పృతీయ 

మానయోర భేదాధ్యవసాయః, అన్యథా శుద్ధ వాచ్య స్యావిలత్వ స్య రోపాహేాతు 

క త్వాదుల్చే )కానుస్లా నాదితి, 

మూ, విధూతశేళాః వరిలోలిత నజ 
స్పురాంగనానాం వ్రవిలు_ప్త పచంటథనాః, 

అతి ప పృసంగాద్విహితాగసపో ముహుః 

ప్రకరః మాయు! నభ యా త్రినోర యః వత 

వ్యా తేతీ, లవూతాః కశీపాః శ మే క;నూతిెకేశాః పరలో 

లిశాః మృదిఆ"ః WE మమ సే, (గిలా ఫం ఎన్భువ్యం బండనపుంగరానగో యొనే, 

టో ఎమ; తగం గ ఇస్ మతి స్క? ౧ గాడతీ సాంగ్ త్య్యాశ్ పరి స్ర్రీసంసర్ల రూపాద త్యా 

వారా ద్వా, సుగ“ం౫ నచ వంతగా ౧8 కృెతి మంద నఖందడసరూ పాప రాధాః ఆతీ 

ఏవ సభయాఇల స్ర్రీభ్యో భీతౌబవ ముహుః సృకంపమియుః, స్వాభావికస్య 
సృక ౦ప స్య భయే హీతుకత్వము తే మ్య తే, యద్వా నురాం౫గ నానాం ఏధూత *ేళా 

ఇత్యాదియోజ నా, సా పేక త్వే౭_పి గమక త్వాత్సమౌా సః, శ్రీసంగ్రృవాణసావాస సమప 

రాధః, భయం తు రాజూదిభ్య ఇధి, 

మూ. విపతుచిత్సొోన్మ థనా నఖవ్రణా 
సిరోహిఈా విఛమమండ నేన యీ, 

హృతస్య శేపానివ కుంకుమస్య తాక 

విక ర్ధయాక దధురన్యథా నీ స్త్రియః, 3౮ 

వ్యా,విప వ్నేతి,విప కస్య సపత్నీజనన్య ర ఉఊన్మథ నాః వ్యథకా కరన క 

బహుళ గృవాణాత్కర్డ ర్దరి ల్యుట్ , యే నఖ వ్రణాః నఖక్షశౌని, ని వ్ర ణోర్రీ 



లు ౧ 

మిత్యమర 8, విభ మస్సాందర్యమిత్యు క్తం-తస్య మండనం ఈ తాద (కపస్టిక్వఘా నాది 

వర్ష పీసమాసః, నతు చతుర్గీ సమాసః, యూప దార్వాదివత్ప్రకృతివికృతి భా వాభావా 

దితి, లేన కంకుమలేప నాదినా తిరోహితాః ఛన్నాః, వాతస్య మైళితస్య వంకుమస్య 

"శేహానివావశిప్ట లేకానివ ఎ తానక్య రే) వారక ర తంల భ ర్భృవాల్బభ్యస్య వ్యంజ 

క త్వేన శ్రాఘనీయాళా._నఖ వృణాకా హై నుః అన్యథా దదుః సృకౌళం దధుకిక్య 

మూ, సరోజపత్రే ను విలీనవట్సచే 
విలోలద్భ ప్రే_స్సి పదమూ విచోచ సే, 

©) 6 ప 
శిరోతహోస్సి సృన్నతినతృసంత తే 
రి 3 రేఫబృందం సువ శ బ్బనిశ్చలమ్, 3 

వ్యా, అథ యుగో నాహ---'సరో జేత్యాదినా, ఆమా ఫురోవ ర్లినీ విలీసషట్పదే 

సంస క్షభృం గే, సకనీనికత్వ మళ్ల రళ్గ నీద్ధ మిత్యుపమౌనం విశిష్య లే-సరోజప్రేనుం 

యద్వా విళోలద్భ ప్రేః చంచలాయ్యాః ఫిలోచ నే న్విత్ -నుస్విచ్చద్దె" నితన్కే, నత 

పక్ష సంత లేః పక్ష లామ్యాః శిరోరువోః న్విత్ -విశ ౫౦ నిశ్ళ్భం నిరపం చ తన్నిశ్చ 
- - ద ఏ 

లంచ ద్వి రేఫబ్బందం ను 

మూ, అగూఢ హాన్యస్తు టదంత కేసరం 
ముఖం స్వి దేతద్యికంన్ను పంకజమ్, 

ఇతి పలీనాం నళినివ నే సఖం 

విదాంబభూవుస్పుచి రణ యోవితః, 0) ౬ 

వ్యా, ఆగాలి, కించ, అగాఢ హాస్యం వ్య క్తస్మితం తేన స్పుటాః సరా ఇన 

దంతాః దంత కేసరా యస్య తత్ ముఖం న్విత్ -యద్యా నిక సత్సంక జంను, ఇరీళ్ధం- 

సంళయ్యేతి శేషః, నలినీవ నే చ్రృలీనాం నిగాథాం సభీం యొ-షితః నుచిశేణ బహు 

Pa కాలేన విదాంబభూవుః విదుః, నిశ్చిక్యురిత్యర్థ 1 శః ఉపవిద గాగ్భ భ్యో2.న్యతర స్యా” 

మితి వికల్చా దామ్చు్ర)త్యయ:ః, ఆశ్ర, యుే నిశ్చయ ంతస్ఫందేహాలంకౌర ॥, 

@ కై స కతన ని నమూ వ్రీయేణ ంగృథ్య సన్ని ధా 

వుపాహితాం వసి వీవర స్తశే, 
న్ జం న కాచిద్విజవా జలావిలాం 

వసంతి హీ పేమిగుణాన వసుసీ, 32 
టీ పశ 

వ్యా, గ్రీయేణోతి, కాచిత్సియేణ సంగోథ్య స్వయ మేవ రచయిత్వా-విష 

సన్నిథా సపత్నీజనసమశ్నం పేవర సే వతసి ఉపాహీతాం (సృజం మాలాం జలాపిలాం౦ 
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మృడి తామ పీత్యర్థః, న విజహొ న తత్యాజ, న చ నిర్లుణాయాం తర్క కా పితిరితీ 

వాచ్యమిత్య ర్థాంతర న్యా సేనావా,---త థాహి--గుణాః డమ వసంతి వస్తుని న 

వసంతి, యత్వేమాస్పదం తదేవ గుణవత్ ఆన్యత్తు గుణవదపి నిర్దణమేవ, (ప్రేమ న 

వసుపరీమో మ పేతృత ఇతి భావః, 

మూ, అసంశయం న్న స్తముపాంతర కతాం 

య దేవ రోద్దుం 'రమణీభిరంజనమ్, 
హృ "లేఒపి తీసిన్సలి లేన శుక్ల "తాం 

నిరా రాగో నయనేమ న శ్రియమ్, 3౮ా 

వ్యా, ఆసంళశయమితి, శ్రీణాం నేత తృళో భార్ధం అంజన ధారణ వ. 

త్రేదపగ మే సతిర క్తవగ్గ a చాహం తళా క్స్ శ్రతిరో ధానం చేతి స్థితే ఉ త్స 

కే, రమణీఖిః సురాంగ టు ల సం తదితి శేషః, య ప శ్రదోర్నిత్య 

సంబంధాత్ , తదంజనం ఉపాంతయోర్యా ర కతా తాం రోద్ధుం ప సృతిబంధుం నిర 

నితుమేవ న్యం నతు శ్లో ఛార్ర సత ట్ క శాక క ఫలి 

రోధానం న స్యా దిత్యగ్ధ 86 ఆఫంకి యమిత్యు ే INES వ్యంజక 0, 'సంళశ యస్యా భవః 

ఆసంశయం నాత్ర, సంశేయో2_ _సీక్యర్థ క అర్థాఖా వే౭_వ్యయీో భావః, కుత ఏతదితి 

చేత్, యత స్తసి న్మిన్నంజ నే సలి లేన వాే మాతే సత్యపి రాగః పూగో్యకోపొాంత 

రక్తతా చ సలా ధాభెవాదఖితః ప సృస్ళ తే త్యాశయః, నయనేషు శుక్ల తాం నిరాస 

నిర సవాల్ అస్య తే రిట్. శ్రి శియం శోభాం తు న నిరాస, అతః శాక్ల న్రనిరోధి 

రాగనిరోధార క క నతు శో భారః, తస్యా _స్రదభావే౭ఒపి 

సడ్భావాదిత్యి 8-అంజ నాపగ మే౭_పి తన్నయనానాం రాగ ఏవాలంకారో2_భూ. దితి 

భావః, ఆత్రాందన న్యాస మనూద్య తస్య ళ్ భార్థ త్వని'షే-ధేన రాగ నిరోధార్థత్యో 
ల్చేక్షణ ముచిఠం- ఈ అం తసె సవ సమర్థ నాత్ ఏవం చ రోద్ధుం యద ం౦జనం 

న్య స్తమిత్యేవాన్వ్నయే విధ్యనువాద విరోధ స్సా సక్, ఫలో తే స) చేయం, 

మూ, ద్యుతిం వహంతో వనితావతంసకా 

హృ తాః పలోభాదివ వేగిభిర్జ తైః 

ఉపను తా స్త స్ అశోచనీయ తాం 

చ్యు తాధికారాస్స దివా ఇవపాయయు:, వనొ 

వ్యా, ద్యుతిమితి, ద్యుతిం శోభాం తేజశ్చ నహంఠః-వేగిభిః జవిభిః హు దేని 
భిళ్ళ జలై స్తోయెః అడై భు లడయోర ఛే కాఠత్ , ని, “జలం గోశబలే నీరే వ్రాబేశేథజతే 

న్యవి దితి నిళశ్వఃం (ప వులోభాతీ శార్థ్నా్యది వేత్యు లేము, నాతాః గృహీతాః 
Re భ ౦శితౌః అప పుతాః మృదితాః = యద్వా క ర్హరి కః ప్లవమానా ఇత్యర్థః, 



అషస్టమన్స గ్లఃః 16% 
౪4 మ. 

అన్యత్ర, ధనగ (గృవాణబంధ నాదినా సీడి తాః, వని తావతంసకాః కర వూరాః-చ్యు తెౌధి 

కౌరాః భ్రప్రైఫకారాస్సచివా ఇర తగ్గ ణం శోచనీయతాం ఆయయుః ప్రాపుఃః 

మూ, విపత్ర, లేఖానిరల క్షకాధరా నిరంజనావ్నీరపీ వ్ తీ శ్రియమ్, 

నిరీక్య రామా బుబుధే నభశ్చరై._ రలంకృళం తద్వపు పైవమండలమ్, 

వ్యా, విష లేతి, విగతాః పత త్రృనేఖాః తిలకవిశేషాః యాసాం తాః- విషత్ర, 

లేఖాః-నిరల క్త కళా పః ఆధరాః యాసాం తాః_నిరంజనాని అశ్నీణి 

యాసాంతాౌః* “బహు y హూ సక క వక క్ష స్పా పంగాత్ పషచ్ * “షిద్దారాదిభ్య శ్చేతి, 

జ్లీష్, త తథాపి శి శ్రియం బ్ వ కో భాకారణా భావే వి టా. ఇతి విభావనా 

లం కారః, అ నిరీక్ష్య నభళ్చ గై గంధ రె §ః- =-తౌసాం వప్రుషె షెవ మండన మలం 

కృతం-నతు మండ నేన తద్వపురి త్యవకారార్థ ః ఇతి బుబుధే జ్ఞాతం, కరణి లిట్ , 

స్వథావరమణీయా నాం కిమలంకరై రితి భావః, 

మూ, తథాన పూర్వం కృత భూపషణాదర ః 

వ్ర యానురాగేణ విలాసిసీజనః, 

యథా జలార్హో) నఖమండన శ్రియా 

దదాహ దృష్టిః ప్రతిక యోపీ.తామ్, రం 

వ్యా, తథేతి, విలానినీజనః పూర్వం జలవిహారాత్సాాక్ కృతో భూప. గేప్వా 

దరో యీని సః = అనుర క కదయ త్వౌక్సమ్యక్స్ర) సాధ్ధితస్సన్న పత్యర్థః, పి న్రీయస్యాను 

రాగణ ప్రా ప ప్రృతిపతృయోషి తాం సపత్నీ నాం దృష్పీశ్చమాంపి. తథా న దదావా 

న తహ యథా జలేన అక రం ప్ర మాళితస్సన్న పిత్యర్థ నఖుళ బైన నఖ 

తృతాని లత్యుంతే, తాశ్యేన మండనం తస్య శ్రియా ర్క తళో ఢ యేత్యర్థ 8 
ప్రీయానురాగ రతివి శేషయోః వంజక యేతర, క,నిపక్షయోషె తాం సపత్నీ నాం దృష్టీ 

San దదాహ తౌపయామాస = మండ నోంతపశాదపి నఖమండనమనురాగాద పి 

తదనుభౌవః సపత్నీ నాం దుఃఖహేతురితీ భావః, జలార్లో) దదాహేతి విరుద్ధ కా 

రో్యోత్స త్తిరూపో విషమాలం'కారః, శ్లో, *విరుద్ద కార్యస్యోత్స త్రిర్యశ్రానర్థస స్య వా 
భ చేత్, విరూపసఘటనా వా స్యాద్విషమాలంకృతి స్రీ ధేితీ లక్షణాత్ , 

మూ, శుభాననాః సాంబుుహేషు భీరవో 

విలోలహా రాశ్చల ఫెనవ జము, 

నితాంత గార్యో హృతకుంకు మేప్వులం 

న శేభిశే తాః పర భాగమూర్తిిషు, ర2 
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వ్యాః శుభేలీ, శుఫాననాః కోమలవద నాః-విలోలహారాః చలమౌ కిక హారాః 

నితాంతగార్యః ఆరుణాంగ్యః ని, “గార్రా౭రుణే నీతే పీఠ ఇతి వైజయంతీ, *గ్"రాది 

త్వాల్ జీప్, ఫీరవః తాః శ్రియః, ని, *విశేషా _స్ట పంగ నా ఫీరు' రిత్యమర 8, సాం 

బురుహేమ సకమలేషు చలాః ెఫ్టేనప జయో డిండీరరాజయో యేషు లేను వా 

ని మూళిలాని కుంతుమాని యె నేమ కుంకుమసం శ మూరు శష్విత్యర్థ 8, Gd రి వు 

భిషయేషు ఆల మత్యర్గ ౦ పర భాగం గుణోత్క_ర్ద ౦ న 4 న ప్రా ప్రవత్యః, ని “పర 

భానో గుణోత్క..గ్గ ' ఇచీ యాదవ, తౌసా మూర రాం చారు ణ్యాదిగుణ సామ్యా 

న్న కళ్చిగ్వి శమో౭_లక్ష్యుత ఇత్యగ్ధ 1, ఆత ఏవ టా న్యాలం కౌరః, వ్ “సామా 

న్యం గుణసా మ్యేన య త్రి వ స్వంతిరై క లేరి లక్షణార్. శు ఫాననత్వ సాంబురుహ 

త్వాద్యుభయని శేవ ణా నాం క మే ణాన్వయాద్య థాసంఖ్యాలం కౌరళ్చ, ఠ కించ 

కావ్య ప్ర ప కాశే,న్లో, “య ధాసంఖ్యం శ్రామేళైవ ర్రమికాణాం సమన్యయా” దితి, 

అనయోరం గాంగ భా వేన సంకరః, 

మూ, భ్రాదాంభసి వ్ట_్ట నవధూక రావా తే 

రవం మృదంగ ధ్యనిధిరము రతి 

ముహు స్త నై స్తాలోమం మాద బే 

మనోపహారం నః సృమివ ప ప్ర, వేవతమ్, ఈ3 

న్యా, ప్రూదొంభ సీతి, వస్తాభ్యాం నిపశ్యాని తాభ్యాం వధూక రాభ్యాం ఆవా తే 

ఏకేన క శేణో శ్చొర్య అ న్యేన తాడిత ఇత్యగః ప్రై ఎం దాంభసీ మృదంగ ధ్వనివద్ధీరం Xo 

ఫీరం రవం ధ్వని మూతి సది=త ధా ధ్వనతి మ్య 2 ముహుః పునఃపునః సనెః 

తాళో రర క లం పరిచ్చేదః, ని, “తాళ; కౌల యా మాని మిత్యమర 8, 

సమాదషే స్వీక్సృతం, ఉపమాలంకౌర;, 

మూ, (శ్రియా హాసది కః కములాని — 

రెంకృతాంబుక ప్ర పలిమాగ తె లేర్ముఖి 8, 

కృ తానుకూల్యా సురరాజయోాపి తాం 

శ్ర సాదసాఫల్యమవాప జాహ్నవీ, రర 

వ్యా, శ్రియేతి, శియా శోభయా కమలాని హాసద్భిః కమలతు లై ్యరిత్యుపమా, 

వాసతీర ర్ట బ్రత్యనూయతీతి దండీనా సదృళపర్యాయపాశాల్ , సన్నీ లేః సృతీమాం 

ప వ్ర తిబింబక్వం గనైః, ని, కప సృతీమానం శ తిబింబం ప్ర తీమా పృ తియాక సేత్యమ 

రః, యు కో రలంకృ తె ని ఇ తపా నురరాజయోపి ణౌం కృతం 

ఆనుకూల్యం నిహారసాధనసంపాడ నాద్యుప కౌఠో యయా జకం యోసిద్భిః 



ఉపకృతా స్వయం చ తాసాముపక్ళకవతీ జావ్నాపీ గంగా న్వస్యాః ప్రృపాదస్య 

స్వచ్చత్వస్య సాఫల్యం - జ గారవాదినత్ వషిసదూసనిర్వావాః - అవాప లేభే, 

ఆపృసన్నాంధ నీ విహార బింబ గ వాణయోర సంభ వాడిత్య 8, స్వచ్చాఏవ పొ పగై 

రుష్మక్రియం లే-స్వయం చోపకుర్వతే తేపాసిలి భావః కృతానుకౌ శేతీ పాకే అను 

శారో౭_నుకూలకరణం ఉపశౌర ఇత్యేవం వ్యాఖ్యేయం, ఆ of జావ్నా వీనిశేషణ 
చ జ అ ఆ యి వ! 

పదార్థస్య చపుసాదసాఫల్యం మ హాతు త్వ్యాత్కా.వ్యలింగ వములంకెరః, 

“ae ఆద 9 వస లం జ “శా. మూ, వరిసు రసి నవిఘజ్టైం రవస్సుర ౧గనా స్త్రాసవిలోలదృష్టయః, 

ఉపాయయుః కంవిత పాణివల్ల వాస్పఖీ డన స్యావివిలోక నీయ తామ్, 

వ్యా, పరీతి, పరిస్ఫురద్శిః నివర్తమానై ః మానైః లిఘట్టితా ఆహతా ఊరవో 

యాసాం తాః-అఆతఏవ త్రాసవిలోలదృషస్టయః ఉద్వేగ 'చందల చే గ్రాః-కంవితాః సాణీ 

పల్ల వాః వల్ల వపాణయః యాసాం తాః సురాంగ నాః-సఖీజన స్యాపి కిలో కవియతౌం 

దర్శనీయతాం ఉపాయయురుపగ తౌః కిముత తత్ప్చిియజన స్యేతి భావః, స్వభావో 

రలంకారః, 

మూ, భయాదివావాళ్లిష్య రుషూహ లేఒ౦భిసి 
వ్రీయం ముదా నందయతిన, మానినీ, 

అకృత్రి మచసిమరసాహీతంర స్తో 
టం శీ 

ల రామా? న నే  రపీహు id 8, రజ. 

MY — మూ నిం క భనం, గవా నేతి భౌెవః, అంభసీ ముషా 

వానే మోనకి 6పీలే సతి, “తః భుళోమా భువ 'ముక్స్య' షత్యవ:రః, భయా దివ వసు 

త్రసు న తథేతి ,' వః bas చేటు టె లో "త్ఫు కే వ ఆ" మ్య సి యమానందయవీ, 

సః త థాహి,౮ "దః (ట్ర్రుయః అక్కలు, లీవు అనాదో కత్రః యశ గు మెవ రసః తేన 

ఆహీితే ॥ జని తై 8 కృత వ ఇ న. తి మెరవీ ఈహీ కె శ్చ తై £ మనో వారంతి, ఆగోవీత 

మపి భయం చేనమాలశ్యాన, సోవారం బభూ వేత్యర్థ ః, ఆత్ర, తుల్యా శుభా చేన 

య. సవాజరాగ నిగూవా నాత్ మాలనాలంశౌరః, శో, *మిలనం వస్తునా యత 
ల 

వ_స్వ్వంతరనిగూహన” మితి లక్షణాత్ స చార్థాంతర న్యా నేన సంసృజ్యతే, 

మూ, తిరోహితాంతానసి నితాంత మాకులై 

రపాం విగాహాదలకై 8 ప్రసారిభిఖ 

యయుర్యధూ నాం “వదనాసి తుల్యతాం 

ద్వి రేఫ ఫబ్బందాం తర్షిలె స్పగోరు మై మాక, ర్౭ 

వ్యా, తీదోహీ తేరి, అపాం విగావోల్ జలమజ్జ్ఞనాత్ ని తాంతం ఆకులె ః వ్యాకీ గెః 

చసారిళిః ఆయసే 3 అలకైః తిరోపితాంతాని ఛన్నప్రాంతాని నధూనాం వదనాని 
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ద్వి రేఫ ఫబ్బందై 8 ఆంతరితాని ఛన్నాని చె క=సరోరుహాః తుల్యతాం సాదృళ్యం యయు 

రిత్యుపమాలంశకౌర 8, 

మూ, కరౌ ధువానా నవవల్ల వాకృతీ 

వయస్యగా భే కిల జాతిసంభ్ర మూ, 
న _ో 

సఖీప(నిరాచ్వ మధార్గ ఇదూవమితం సని ర్యాచ్య మధార్ష్య 
ల్స్ వ్రీయాంగసంశ్లేమమవాస మానిసీ, ళ౮ా 

వ్యా? త వం. పయస్యగాభే సతి-కి లేత్యళీ కే, మజ్ఞనభయా ది వేత్యర్థ ః 

తసంభవమా జాతో ద్వే గా-అత ఏవ నవపల ౩ ల్ల వాక్ళతీ కరౌ ధునానా కంపయంతీతీ, 

ధూజ్ కంపన ఇత్యసా గై ఎ) య్యాదికాత్క. ర్త రరి అట ళానచ్ , స్వాదీ నాం 

చా స్వ ఇతీ చస సఖీషు ధాషణయీ ఆని ర్వాచ్యం ఆవాచ్యం అనింద్య మిత్యర్భ శ 

ఢా [3 దూషితశ్చ ము స. వ్ర్రదూషితక తం, వ సుతో రాగమూల త్వేజే..పి 

ఛయమూల త్వారోపాదితి భావః, దీ ప యాంగసం శేషం ఆవాప, అత్రాపీ తుల్వాం గేన 

భయే నాగంతు కేన సహజానురాగనగూవా నానీ 'అనాఅంకౌరః, తదు క్షం కావ్య 

పృకాశేళ్లో, “సమానలక్న్షుణం వను పసన యన్నిగూవ్యా తే, నిజే నాగంతు కే 

నాపీ తసీ అన ము దావ్భాతి మితి, 

మూ, ప్రియెస్స లీలం కరవారివారిత। ప్రనృద్ధని శ్న్వాసవికంపిత స్త ననః 

సవిభ్ర భవాధూతకరాగ్ర: వలవో యథ్యాతామాన విలాసినీజనః, 

వా! పి యొరితి, శీ యెః సృలీలం కరవారిఖిః అంజలిజల ౩ వారితః అవ Np Fes 
దద్ధ్సా_] ఇతి ఓ, త్రక్ళద్ధ సంత నె 8 నిశ్వాసె ఖై 8 విహార ర్యమబజని తేః నికంపీళి 

లః 

నౌ యస్య సః - సవిభ్ర స 'నవిలాసం ఆధూతాని కర్నాగృపల్ల వాని పాణిప ల్ల వాని 

స సః విలసీనశీలా క ఈ “పౌకపలసకల్ధేపృంభ ఇతి ఘినుణ్ , సె వజనః ఎ 
జూతా వేకవచనం-యభథాగ తా మాపు ఆ కళ్యా ఆ నేకవిలాసవ త్రయా యథార్థ 
నామకత్వ మఖా పేత్య + కగచి రత సమా నార స్యాప్కయో* గః ఇతి చామ్మో వ్ర 

యోగః, యఛా మొ ae ce తథ. బ్రములంభి దిగ 2” రతి, క్వ చిత్సృ్రృయు 

జ్య లేచ- యథా రఘువంశే.---పరంతపో నామ చరా నా మేరి, తథా నెపు 

ఛీ౭_పి “స నజయక్వ్యరిఖాగ సార ర్స కీక్ళత నామా కీల ఖఫీమభూపతి రితి, స్వభావో క 

రలంకెరః, 

ఉదస్య ధైర్యం దయి తేన సాదరం ప్రసాదితాయాః కరవారివారితం, 

ముఖం నిమోలన్నయనం నత భువః శ్రియం స “త్నీ వదనాదివాద బే, 

వ్యా, ఉద స్యేతి, దయిలేన ఛైక్యం' కా౭న్యం-ఉద స్య ఆపనీయ అనునీయేత్యస్థ 8, 

సాదరం యథాతథా-పృసాదితాయాః సౌమనస్యం గమితాయాః - నత శ్ర వః,ర్రి, 
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2) ౧ 

యః సంబంధికరచారిళీః వారితం ఆకరుదం = ఆతఏవ నిమోలతీ నయనే యనీ కొ తన్ను 

ఖం-సపత్నీ వద నాదివ శ్రీయమౌదదే జగ్యావా, తదానీం తద్వదనస్య నిశ్శ్రీశ త్వా 

తదీయ శ గృవాణము తే త్య తే 

మూ, వహాన్య పాణ” విధృ శే ధృతాంభసి 

త్రీ యీణ వధ్యా మదనార్ల ర్ల ?చేతసః, 

సఫవ కాంచీ వయసా ఘసీళ్ళతా 

బభార న ఫోం 

వ్యా, వివా స్యేతి, ధృ గాంభని వీ, ని పి యసేచ cps 0౫ హీతజలే పాణో ఆంజలా 

విక్యర్థ ta నీయేణ వివాస్య విధ్భ'తే అలంక vn మద నార్హరిచేతసః స్మ స 

జ En వధ్య్వాః సంబంధి పీనో.చ్నయ బంధం వినిగు కనీవీ గ గరిథి (సృంస 

మౌనమిత్యగ్భ 9, Bans పయసా ఘనీకృ తా సంశి స్టా కాంచీ నేక బభార 

జగ్రాదా- గ్ర్రీణాం కీల శ్రీ పష్వేవాయ త్రం అజ్ఞారత్నణమిలీ Hee 

నిరంజనే సాచివిలోకిశం దృ శావయానకం వేవథురోస్టవల్ల వనమ్, 

నతభ్రు వోమం డయతిన్మ విగ సీవళి కి క్రియాచాతిలకంతే డాస్పడమ్. 

లి నిరంజ ేఇలి, స; భః అంగ నాడో విగ హౌ వపుషి - అథవా 

వగు హా సృణయక లే ss నిచూతక।; జలే దృశౌ-కర, సాచివిలోకితం తిర్య 

గీక్షణం క చర మండయలి స్మ ని, “తిర్యన స సా చిరిత్యమర 8, అగో వకం మొళిత 

లాకమూరాగం ఓష్టుపల్ల వం -వేపథుః కంపః మండయతి స్య ఈ “ట్వితోథుి జిత్యథు చ్ * 

ఆతీలకం ఏవీఠవిశేషకం తదాస స్పదం తిలక స్థానం బ్ర. శ “ఆస్పదం పలి సైయా' 

మితీ నిపాతః, వళి కియా శేఖా బంధః థు కటీరచ నేతి యావత్ , మండయతి స 
తదానీం నిరలం శర ప్యాష్యంగ నాశ రీరస్య త్ర _్తచ్చరీర విక? శేవాలంకౌరస్న మ. 

నీత్యగ్థ క 

మూ, వ్రీయేణ సికా చరమం విపతత 

థ్పుకోవ కాచిన్న తుతోవ సాంత్వన 1, 
జనస్య రూఢ పణయస్య చే4నః 

కిమవ్యమర్షో౬.నున యే భృళాయ నే, x3 
వ్యా, వ్రీయేగేతి, “ళొచితి 9 యేణ వివశ తః-'స సపత్నీతః చరమం పళ్వాత్ సీకా 

సతీచుకోప-సాంత్వ నె 8 అనునయ; తతర యభథావలైరిత్యస్థః, న తుతోవ, 
త థాహీ,--- రూఢ పృణయస్య గాఢ పే వ్లః జనస్య సంబంధి చెతనః అమర్ష ౩ ప కోప 

కీమవి కుతోని* కహ? ఆ రునాయే న భళా. బు తే గాఢో భవతి భభ 

వ చేగోపళ వా తి కంజ్ , ఆన వ కూతురనునయః భువ్య చ్వేగ్గో చ లి ఇ ఫ్రీ అన్య లే | పృశాంత హా నునయాః ఆరత్కితు 

పృకోపాయైవ భవతి, తత కారణం తు న సయ ఇత 5 టం 
21 
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మూ, నిమోలగాకేరగోల చకుషూం 

డీ యో కంఠం కృత ఇం Wa కథుః, 

నమజ్ఞతీనాం శ్వసితోగ్గత? సనక 

శ్రమో ను తాసాం మననోే ను వప్ర, శే, స్మ 

వ్యా, నిమోలదితి, నృియోపకంఠర। వ్రీజోస్య సమో శ *ఆత్యంతసంయో గీ ద్వితీ 

యా, నిమస్తుతీ సాం విగావామొ నానాంఎఆళఏవ నిమోలంతి నిమివంగి ఆకేక రాణీ ఆెకీ 

కరవంతి లోలాని చమాంపీ యాసాం తాసాం, ఆకీకరలతణం తు నృత్యవిలా నే... 

క్లో “దృఫ్విరాకేక రా కించిత్ స్నుటాపాొంే సృసారిత్కా మోలితార్గ పుటా లో శే 

కించి ద్వాగ్యవృ త తార కేతి, తౌసొం శ్రీీణాం కృతః గాశ్ఫాణాం చేపథుః కంపో 

యేన సః-ళ్వని నః నిళ్ళామైః ఉద్ధతా ఉగ్గి ప్తౌ స్తనౌ యేన స కృమః ఖీదో ను, 

న్లో, “శృామః భదోధ్యర తాడే? రితిదళరూపకే, మదనో ను ప పే ప్రాదుర్భభూవ, 

నిమజ్జన సి యసన్ని ధాన రూపోభయ కౌరణసంభవా న్నే త,నిమోలనగా త్ర, కంపనిళ్ళా 

సాద్యనుభావసాధారణాాచ్చ సందేకాః, సఏవాలంకౌరః, 

మూ, ఇస్తం విహృత్య వని తాఖిరుదస్యమానం 

పీన నృనోరుజమఘనస్ట్థలకాలినీభిః, 

ఉక్పర్పితోరి చయలంఘితతీర చేశ 
అ జ న చ్, మాత్సుక్యనున్న మివ వారి పరః పృతేసై 2 

వ్యా, ఇక మిలి, పీ క సనాః ఊగవః జఘనసలాని చ తైః శాలంత బలీ 

తథో క్తాభిరితి సలిలనోదనసామగ్యో కః, సఅన్య సామోత్ స్రాణ్యంగత్వాభావా న్న 
ద్వంచై వక వద్భావః, వని తాఖిః ఇగ్యం-వివృాత్య-ట త్తరంతీభిరితి శేషః, ఉదస్యమానం 

నుద్యమానం-కరత్సర్పి 3 రుపరిభాగం ప్వావీరైః ఊ3చయైః లంఘితః అభివ్యా పః 

నీరజేశో యేన తద్వారి, బొత్సుళ్యం విరహాసహిస్షుత్వం = తేన నున్నం డ్రేరితమివే 

త్యుల్చే మో, ఈ “నుదవిదే'త్యాదినా నిస్టానత్వం, పుకోజగ్చే పృ పృత్స్టే "వ స్థితం, 

యథా పిత్రాదా గామాంఠరం ప్ర యాతే నివ ర్యమానో2పి చ్రశ్రాదక్వయాశాష సహిన్షు 

కాత్సుశ్యొత్సు నోయాతీ తద్వదితే ఛాయా, 

. తీరాంతరాణి మిధథురాని రథాంగనామ్నాం 

నిత్యా విలోలితసరోజవన శి శ్రీయస్తాః, 

సంచేజిచే నురసరిజ్ఞలధాతిషః రా 

సారావితానతర ళౌ ఇవ యామవత్యః, Ne 



లు ౧ 

వ్యా, తీరాంతరాణీతీ, రథాంగ నామ్నాం మిథునాని చక్కవాక ద్వంద్వాని 

ఆశ్యాని తీరాణి తీరాంతరాణి నత్వా వియో జ్యేత్యర్థ ః. అవిహితలతుణ స్తత్చురుపో 

నుయూరవ్యంసకౌదిషు దప్రవ్యః। విలోలితాః విలులితాః 'సరోజవన శ్హియ! 

యాఖిస్తాః-సురసరిజ్ఞ లై 8 భాతహారా। మోళితము కావళ యః తౌః ప్రాయః తారావితా 

నెః ఉడుగతై 8 తెరళా భానురాః, ని, “తరళో భాసుశే హీళే చంచలే పీతి వైజ 

యంతీ, యామువతోో ర్నాతృయ ఇవ సంశేజికే శుశుభిశే, 

మూ, సంక్రాంతే చందనర సాహితవ. స భేదం 

విచ్చిన్న భూమణమణేి ప్ర ప కరాంశు ని ల్ మ్, 

బద్ధ్*రి నాకవనితావరీభ | కము శ 

సింథోర్స భార సలిలం నయసేయ).ీ లై స్స్, Ae 

త డైగాాణా సం నుమ చి" ఇతి క కరా ల 3 య నవే న్యే 

ల పదలాంఛ నే అనమస్ళగ ః. 
ఖీ లు ౧ 

ప లాక్ 
వ్యా సంక్రాం తేరి, సంక్ న్మెక్చందనగ సై 8 మలయబ ద, వె వ। ఆహి-త వగ 

ఛేదో రూపాంతరం యస్య కల్-వచ్చిన్నాని ప్ర గుటితాని యాని భూవణాని లేపాం 

యీ మణీ ప్ర, కరాః మణిగణాః తేషాం త ఎ చితెం నానావగ౦ = బవొరి తీరం 
టో ణా @ -+ 

గీతం నాక ea పరిభు క్తము కం పూర్వం పరిభు కం పశ్ళా న్కు ర్ం * “పూర్వ 

కాలే'త్యాదినా తత్చురువః, నింధో ర్చంగాయాః సలిలం, శర తె ఆత్రేతి శాయనీయం 
¢ న - న | స్ట రల్పం, ఈ కృత్యల్య్యుటో బహులిమితి బహుళ గృవాణాదధికరకో అనీయర్భ్రత్యయః 

తన్న లకీ ౦ బభార - తాదుళీం లశ ము వా పేత్యర్థ 8, అతీఏవ నిదర, నాఅంకౌరః కక ల ౫ ఇ 
శో “అసంభవద్ధర్మ యోగాదుపమానోప మేయియోక ప్ర పృతీబింబక్కయా గమ్యా 

యత్ర సౌ స్యా న్నిదర్శ సేతి లతణాత్ , 

ఇతి శ్రీపదవాక్యపృమాణ పారావారపారీణ (శ్రీమహానువో పాధ్యాయ 

కోలాచలమల్తి నాథ నూరిపిర వితాయాం కరాతా పనీయవ్యాఖ్యాయాం 

ఘంటాపథ సమా ఖ్యాయాం అష్టమస్సర్లః, 



అధ ఆప త 
సవమ స్స రః 

ఇతం జల కేళిముపవగ్గ థ్ ఆధునా నూర్యా సమయం వగ్గ యలి;- 

మూ, వీత్యు రంతుమనసస్సుర నారీ రా త్రచి త్ర సరిధానవిథామాః, 
తతల్సి) యామివ యూతుమథా_న్తం భానుమాసుపవ యోాధిలలం బే, 

వ్యా, ఏ వేతి, అథ జల క్రీ ణానంతరం- భానుమౌక అంకుమాకా ఆ త్రీచిత్ర, 
ణ్ ర్స్ జ ఆ పరిధానవిభూసాః స్వకృత వివిధవస్తాభర ణాః సురతస న్నావావతిరిత్యర్శ 1 ఆతీ ఏవ 

రంతుం మనో యాసాం తౌ * “సమానక రృ కను తుముకాలి “లుం పేద వళ్యమః 

కృత్యే తుం కౌను మనసోర పితి మకోరలోపః, సురి నారీ అప్పరసః వఏత్యు- తాసాం 

(మ్మీయార్చి మివ అవసర దొనరూపం పం క ర్రుమి వేత్యర్థః, ఫలో ల్ప్ర శ్ష్మేయం, 

కారు మక రాంతిమవ్యయ మేతి అ * యూతుం ట్రా వ్రుం- ఉప పయోధి సముద్ర, 

సమో పే అలంబే న్నస్తంసే, అస్మక" సర్రై స్వాగ తౌవృ త్తం, ఫ్లో, *“స్వాగ తేతి రసభా 

మురుయుగ ” మితి లత్షకకాల 
0 జీ 

మూ, మధ్య మోవలనిభే లసదంశా వేకతశ్సు న్రతిము పేయిషి. శానా, 

జ్యాయవావా పరివృ త్తివిలోలాం హారయప్టిమిన వాసర లవీ.మ్, 
—2 ee) వాలీ 

వ్యా, మధ్య మేతి, మధ్య మోపలని భి నాయక మణిసద్భ శే, ని, “నిభసంశకౌళని 

కా ప్ర తి కాళి పవూాదయి ఇమం “ఉపలౌ రత్న పాపాణా వుపలా శర్మ. 
9 ? 6: : ర ( న అ రాపి చె"తి రుద్రః శర్క_రాయాం (స్ర్రయాం క! ఫుంస్యా3 న్యుపలో మణా?” 

ఇతి వై జయంతీచ, అసదంళ" ప్రృసర ద్ర శాభానా = ఏకతః విక నక" భాగ చ్యుతిం 

స సతాం ఉఊపపేయుషు ప్రాపై సతి-ంద్యాః పరవృత్త్యా పరివ్వర్త నేన మధ్యాహ్నాతి 

చ మేణ వలోలాం గత్వరీం అన్య, గాత్సిస్య తిర్య గావృ త్యా ముహుళ్న్ళఅంతిం 

వాసరలయే ౦ = పారమసం మువెవళిమివ ఉవావా పహతి 
శ లు జాన 

సత 

మూ, అంశుపెణిభీరతీవ పపాసుః పద్మజం మధు భృశం రసయి త్వా, 

విబతామివ గతః తతి మేష్యన్లోహితం వపురువాహ పతంగః, 

వ్యా, ఆంశుపాణిఫీరతీ, పతంగ 8 నూర్య్యః ని, “పతింగః పత్నీ నూర్యయోి రిత్య 

పురః, అతవఐ నిర్శర౦, ని; “అత్యతివచ నిర్భర? ఇత్యమర 8, పాతుమిచ్చుః పీపాసుః తృసి. 

ఛిస్పృక- ,ఉపిబలే సృన్నంతాద ప్రత్యయఃః అంళవఏవ పాణయః। శకంపద్మము బొతం 
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పద్మజం మేవ మధ్వితి శ షరూపకం మక రందమద్యం, ని, “మధు మద్యే పువ్చరసి 

ఇత్యనుర 1 భృశం సుష్టు రసయి త్వా అస్వాద్య శీబతాం మ త్తత్వీం గతిఇ వేత్యు 

తమా, నిం “ముల శాండోత్కటవబా ఇత్యమరః, శ్నీతి మేష్యః- ౫ మిష్యుకా 

లోహతం రక్తం వపుః ఉవాహ, యథా మె త్రిః శీతా లుఠతి రజ్య తేచి తిద్వదితి 

భావః నూర్యస్య క్నీలౌ నిలయన మ_పమయ ఇత్యాగమః, అత్ర, రూపకో త్పత్ష 

యోస్ఫా పేష.త్వా దంగాంగి భా వేన సంకరః, 

మూ, గమ్య తొమువగ తే నయనానాం లోహితాయతి సవా న్ మరీచౌా, 

ఆంసాద విరహయ్య ధం త్రీం చ క్ర వాక హృదయాన్య భీ తాపః, ర 

వ్యా, గమ్యతౌమితి. సవా నృమరచౌ సూర్యే లోహితో భివతితి లోహీతా 
యతి ఈ'లోపాతాదెడాజ్భృ్యః క్ి “వాక్యపషుి ఇ త్యాత్మి నేపదస్య వక ల్పికత్వాత్ 
నై వ మ . ల చే 
శతృ పృత్యియః, లలన నయ'నానాం గమ్య తౌం ఉపగ తే దర్శినియ తాం ME 

సతి-అగ్రీ తాప; ధర్మిల్కం పిరనాయ్య పిహాయ శ కృపా. దిత్య యా దేశ 8, 

చ క్కవాకహృదయాని ఆససాద, అత్రి, ధరత్ర్యూః యాదృశ _నప్రార్క-క రి సంపర్క 

కృత స్తాపస్తాదృళళ్చ క్రువాకహృాదయీషు విరహసంతాపస్సంజూతి ఇతి కార్చరా క 

పరంతు తదుపశేమ నాంతర మసన నా త్స్ఏవా త్రై సంక్రాంత ఇతి భిదాధ్యవ 

సాయన వ్యప దేశః, అతఏవ సదే2_ష్య భద రూపాతిళయో క$రలం కౌరః, 
ఇ జ TU యు ఇ. ల న్ శ ( దః బాము సాలలు. హు స; సమే నభ సిసంభృతిసాం ద ఓ 

సామి మజ్జి రవౌని వరెజ దుగిఖజివ్యా ప్రవ రశ్మసమూహః, లీ 

వ్యా ము పైతి, రపా సామి మజ్జతి ల మల సతి ని, “సామి త్వర జాగు 

ప్సని ఇలను ర ఓ నాకం త్య కపాయం మూల మా యభ్గూ.తో రవిః అన్య త్రి, 

స్వామాచయునసః।? ఆతిఏవ ఖగ రల్బశ్చ ee ఉస్ష్రతిపూర్వః త్యక్త 

పూర్వదిక గ్రాశ-అన్య త్రి, త్యి కృ పూర్వజనః-పళ్ళ్చిమ వ. నభ భై అన్య తృతు క్వచి 

నషం లంభం: సంహతిశ అతీఏన సాం దః బహుళిళ్చ రశ 'సమూవహాః అశితిడన 
అల నష ఇ రై హీ % దు yt జ సమూవాళ్చ ధ్వన్య లె, దుఃఖేన జిహ్వా దీన ఇవ న వింజి న es స్త అత్ర, 

ము క్తమూల త్వాది ప, స్తుడివి శేషణసామ్యూద ప్ర సుతా కి తజన ప్రతీ తేస్సమాపో కః, 

త వాచ్యరశి 'సమూవా స్యా చేతన స్యాపి పృతీయమా నేన చేత నేనా భిదాభిథానా 

త్ దుఃఖిత త్వాద్యుల్చే) షేతి తయా రంగాంగిభావేన సంకరః, 

గాతనపవకుంకుముతామాస్పాయమండ త శాంతదు త్య ఇవ మ్రూన్సా ండనముభీ సర యంత్యః, 

నాదరం దద్భళి లే వసి తాభి స్పాధజాలవతి తా రవి భాసః, ౬ 

వ్యా, శాం తేతి, కుంకుమవ త్లామ్రాః కుంకు మేన చ తామ్మాః ఇత్యధ్యవసాయః, 

సోయం సాయంకాలే, ని, “సాయం సాయీ శృ ప్రాఠిరిశ్యతుర యన్న ండనం తదభ్ళి 
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తదుద్దిళశ్య త్వరయంత్యః త్వరాం కౌారయంత్యః-సౌధానాం జాలైః గవానైః పతీతాః 

ప్రవిహైః, ని, “జాలం గవాశ్న ఆనామే? ఇత్యమర 8, రవిఛాసః కౌంతానాం స్మీయా 

ణాం దూత్యఇవ-వనితాభిః సాదరం స సస్ఫేమ యథాత థా దద్భశిశే దృసాః, సాయం 

తనార్క._భసాం పి వ్రీయసమాగమనూచక త్వా ద్దూతీష్విన తాసు చ్ గ్ర్రీణామాదరో2... 

దితనో 8, భూ దిత్యస్థః 
తు a జస వి ఆర జట మూ, అగ్ర, నానువు న్ లంలవికం గ హా రాన, దుక రై రవలంబ్య, 

అ_న్నశెలగహనం ను వివవ్వానాని వే$ జలధిం ను మహీం ను, ౭ 

న్యా. అ తి, వివస్వా౯ నూర్యః-అ గ్రే ఆస 3 అళిఖగే యే సానవః లేసు 

యే భూరుహోః ea ని తౌంతే సీకం7 గః అక్యం'తారుకా 8 మృదుఖిః కె రంశుఖ్రీ రేవ 

క'౫। వాసెరిలి శి సరూప పక౦. ని, “ఖలీహ సాంళనః కరా su యగ్యాక రై ః 

మృదు భం య థాత థా అవలంచ్యాకష్టభ్య-ఆ ఇతి లో. గులని, “అ సస్తు 

చరమకభ్భదుద యః వూర్వ పర్వత” ఇక్య సుర 8, తస్య? గప*నం కాననం ను జలథధి౦ 

ను మహీం నూను విఠర్కే_-ఆనివే?, తపనస్య పతీనసన్నాహ ఏవ దృష్టః, పతనంతు 

క్టవా న శతు తే శమ భావాదిక్వర్థ ౬ అత, తపనే త 
లీ 

సాద్య నేకవి విషయక త్వేన సందేహా త్సిందేవాలంకౌరః-ఉ తే ఏం) తేతి కేచిత్, 

మూ, అకులశ్చలపత త్రి కులానామార వైర నుదితెవషసరాగః, 

ఆయయావహారిదళ్య ఎపొండు స్తుల్య తాం దినముఖిర దినాంతః, రౌ 

వ్యా ఆకులఇలి, ఇలా నాం కులాయేభ్యః కులాయాక పతి చల తౌం. పత్రి, 

కులానాం ఆర వెళ్ళ బై రాకులో వ్యా ప్రః-అనుదితళ బన అభావదూ శత్రమాషళ్ళ బైన 

సంధ్యా మొత్రం చ వివత్యు లే, ఉవనీ భవ జు వసః ఉసంధి వేలే త్యాదినా యోగ 

విభాగాదణ్ , అన్యథా ఈ శాలాట్టఇీితి ఠజ్ స్యాత్ , తథాద అనుదితౌషసరాగః 

ఆవిద్యమానసంధ్య రాగ ఇత్యర్థ 8 ఏక త్రౌపగ మాదన్యత్రానుదయాచ్చేతి భావః, 

అహరిదశ్వః అవిద్యమాసనూర్యః - ఏక త్రై శమయాదన్యతశ్రానుదయాచ్చెతి భావః, 

ఆతఏవ విపాండుః తిమిరానుదయాడితీ భావః, దినాంకః సాయం కొలః-దినము ఖేన 

ప్రాతః కాలేన తుల్యతాం అయయౌ తద్వద్బ ఇ విత్యర్థః*అత ఏవి పమాలం కౌరః, పూర్వ 

వోకే జఅధిమౌవి వే శేత్యు క కం-తదీయపిరవాదుః ఖా లో నిపాండుస్సన్ పత్నీకులారన 

వ్యాటేన దినింనో రురోద పీతి థి "వః 

మూ, అస్టితః స్పగితే వారిదపవా్య్య ఒంభ్య మయా గగ నవన్చిమ భాగః, 

2 పీ దుమవని తెనవీభి"సా రంజితస జల దేశి 9: క్, సో దు తాపస భ"సా రంజితస్య జల ధేళ్ళి/యమూ 'హీ,॥ా 



జొర ఆస్లీతఇతీ, స్థగిఠవారిదపక్యా్యా పిహిత మేఘబ్ళందయా సంధ్యయా అస్తి 
తః అరక్రాంతః గగనపశ్చిమభాగః సో, రూ? సంక్రాం తేత్వగ్గః, తయా విద్రుమవి 

తానవిభాసా సృవాళ సకరకాౌంత్యా రంజితన్యు స్యసావగ్న కామాసాదితస్వ జల ధేః 

శ్రియ మూటా సంధ్యాయా ర కవగ గృ త్వాదిలి భావః, వహళతేఃక కరి లెట్ = సరి 

తెత్లాగాక "చీషదమ్, wr యము వాహేత్యగ 8 ఆకఏన నిదర్శ 'వాలం"కౌరి 8, 

మరా, ప్రాంజలావ జ తమ్ Sn (ప్రచు తత్ప్రవణచేతసి హి తాం, 

న pias విరమ- త్వా వా. సుజనేరత మె సై * ౧౦ 

వ్యా లా సొంజలావిలి, సే joo అంజలి క్యేన తసి ౯ ాంజిలౌ బద్దాంచలా, ని, 

'కాయుతావంనః పుయా” నిక్యమేరః, శ రొద్" శోక ధాతుజహ్య వాచో బహం నహీ 

రో తరపద లోపళ్ళ, నతమూగ్న నటు లతో 5) తత mes 

వాసక్తం చేతో యస్య తస్నిజ ఏవం విభే2_పి జే విషయే శే ప్రేమ హిత్వా విహాయ 

విరమంత్యా నివ గమానయా పృళాం త్యేత్యగ్థః, * “వ్యాజ్స ఫో రమిఇతి పరస్మై 

పదం, సంధ్యయా చాప లేన తళ; * యువాదిత్వాదల్ నుజ నాడితరో దుగ్భనః 

స్య వె మెనీ సఖ్యం ఆనువిద"థే అనుచ డే ఆ కరణి లిట్, యథా దుర్దనస్య వై మెగ్రీ, 

న్నిహ్యాంకమపి జహాతి తద్యత్సంధ్యాపి కారం జ wa 1, మిత్ర, స్యకర 

మైలీ, ఈ మ్యఇంతౌత్ జీష్, ఆశ్ర, సం ధ్యాధుర్జన మైనో థ్ ల్చాపలం సమానధర, s, 

mt సాదృళ్యం, ఆతవీవార్ట్ యముసపమా. 

మూ, కెషపాతవభయాదివ స వాసర చృవివిరామవటీయః, 

సన్ని వత్య శనకె రథ నిమ్మా దంధకారముదవాప సమాని, ౧౧ 

వ్యా, కు మేతి, జౌవసాత్ ప్రాభాతీకాత్ ఆకపాద్భయం తస్తాది'వేత్యు 

త్ప్రేషా, లీనం క్యచిత్కు_వా రాదిషు గూఢం విలగ్నం-వాసరచ్చ వే రాతపస్య విరా 

మాత్ ఆపగమాదేతోః-పటీయః పటుతరం పృభవిష్ణుతరం, అంధం కరోతీత్యంథ 

కారం ధ్వాంతం, ని, “అంధకాతో౭._ క్రియార ఛ్వాంక' మిత్యమరః, అథ సంధ్యా 

పగచూనంతరం-ళ నకై ౩ మందమందం నిమ్నాత్ సన్నిపత్య ఆగత్య-సమాని సమస్థ 

లాని ఉదవాప వ్యావశే, అత చన్తుతాంధ కారవి శేషణసామ్యాద ప్ర స్తుతచార్యా 

ద్య అ పృతీ తేస్సమాసో_ః 8.ఉతే ఏ) కొత్వంగమస్యాః, 

నురా, ఏక తొమివ గతస్య వివేక; క స్వచిన్న మహతోఒవ్యుప లేభే, 

భాస్వతా నిదధిరే భువనానామాత నీవ వతిలేన విశేషూః, ౧౨ 
వ్యా, ఏక తామితి, ఏక తామ భేదం నతచ్యేవ, తమోవ్యాస్యా తథా ప్ర త్రీతే 

రియనా తేడా, మవాతః వై లాబేరపి కస్యచిత్క_స్యాపి పడార్భ స్య వివేకో ద 
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నోపలే జే న గృహీతః-కిం పున రల్పస్య యత ఏకం తత ఉల్పేేక్షలే, పరిలేన అ సమి 

తేన భాస్వతా నూన్యేణ, ని, *భాస్వ ద్వివస్వ తృష్తాళ్వఇగ్యమరః, భుననా నాం భువ 

నస స్థ పదార్థా నామిత్యగ్థ 81, విశేపాః భూధరాదిభేదాః-ఆర ని స్యనీ చ్నేవ నిదధిర ఇవ 

పీ తాః కం అన్యథా కథం నోపల భ్యేరన్నిత్వర్గ 1+ ఆః గో తే ఏకయోస్సజాతీయ 

_—_— క్ష త్వాదంగాంగిభా వేన సంకరః, 

మూ, ఇచతాం సహ వధూభిరభేదం యామినీవిరహీణాం వివా గానాం, 

ఆస రేవ మిథు గాని వియోగం లంఘ్య లే న ఖలు కాలనియాగ;ః, 

వ్యా. ఇచ్చతామితి, వధూభిస్ఫవా కాం తాభిస్సవా-అ భేద వము వియోగం ఇచ్చ 

శాం తథా సంకల్పవ తౌమపీత్యగ 8 యామినీషు విరహిణాం నియతవియోగవతౌం = 

రవాయ లే రావళ్య కే ర్రేణినిః = య ద్యా నిందాయామినిః;, తేషాం వివాగానాం చక్ర, 

వాకా ణా మిత్యగ్థ 81, మిభునాని వియోగమాఫునేవ - నతు నా ఫురిత్యయోగవ్యవ చ్చేదః, 

తథాహీ, _ కౌలనియోగః 7 చై వార్టా న లంఘ్య తే ఖలం-దుర్వార ఇత్యగ్భ 8 

యచ్చలి ప్రృతిముఖం దయితామొ వాచమంతికగ తేఒపీ శ శకుంత”, 

వీయ లే స నతియు జి తేహర్య ౧ పంకజం ముఖమి వాంబురుహీణ్యా. 

చ్యా,యచ్చరీతి, కంకులౌ చ చక్రవాక ప 

సానాత్ , ని, “శకుంలిపశీశ కుని శ కుంతళకునద్విజా” ఇత్యమరః, ఆంతిక౫ తే సమో 

గ తే౭_పీ దయితాయె చకృవాై నిద, ప,తిశుఖమభిముఖం యథా తథా వాచం య 

చి వాహన దదానే నతు సంసచ్భమా నే ఇత్యగ 8 ఈ పాఘా) ల్హే త్యాదినా 

దాణోయచ్చాదేళః, అంబురుహి క్యా నలినార్థాణగ తవార్దం చక్రవాక దుర్చళాదర్శ 

నాదివ త్య కవిశౌసం_పంకజం ముఖమివ నతిం నవు నృత్యం నీయతే సృ నీతం, 
శ్ర పృధానకర్శ ణ్యాఖ్యేయే లాదీ సాహు ర్వికర్మ ళా) మితి-నీయ తేర్జి్యిక రశ త్వా 

త్పృధా చే కరణి అట్, ప్రాయళో దుఃఖినాం దర్శనాత్. వ్రీయః ఖిద్యంతే యః 

విశేషతో విరహిదర్శనాదితి భావః, అర్ర, పంకబావన తేః చకృవాకవిక్రోశ నానంత 

ర్యా క్రస్టేతుకత్వ ము త్పే క్యు లే, సాద SHR కొమినీసా 

మ్యం గమయంత్యా నిరవ్యిక ఇత్యుప'మో తే ఎఏ)తీయోరం గాంగిఫా వేన సంకరః, 

వ్యంజకా పృయోగాదు త్ప్రేకా ప్ర ప,తీయమొ నా, 

నురా, రంజితాను వివిధా స్వ సృర్కుతె లా నామితం ను గగనం స్థగితం సు, 

ఫుారితె ను షు ధగ త్రీ సంహ తాను కళుభ సిమి రేణ, 

హా రంబితాషలీ, తిమిరేణ పప. తరవః *వెలాక్ళ గంజితాః ఆనులీపాః. 

స్వసావర్గ ్యమాపాదితా ను-ఆన్యథా కథ హాసం నీలాగై (తమితీ భావః, తథా 



నామితం నుళి ఆభూతలాదితీ శేవః, ఉఊమితాం వాన్వ' ఇత్య త్ర, వాళ బానువృ తాబ్యవ 

సీత విభాపాోశగ్ళయణాన్న సాస్యః [యశగ్వ్యా గగనం “గీతం ను ఛన్నం కింశి ఉభయ 

శ్రాని కథవున్యథా న న దృశశేతి భాగ, తథా ధరి ప పీన, మేము నిమ్నోన్న తేషు 

పూరితా సమోక్ళతా ను? అన్యథా కడ్నివేకః కథం : స్వాగిలి భావః, కకుభో 

దిశశ్చ సంహృతౌను లుపాః కింళి న, “దిశ స్తు వే కా ఇత్యమర:ః, కథ 

మన్యథా న దృ శ్యేరన్నితి భావః, అలే, తిమిరే తరూ లాద్య నేక విషయరంజక తాం 

దిక మూరోాపె పెళ్లివం సందిస్వాత ఇదీ సంశేహాలంకౌగ?, "కేచి శ్వధ్యవసాయా గయ 

'త్వేన సందేహ, పృ కౌరమాహుః, ౪ జ్య తు సు సస్య సంభాన ౮ాద్యోోతక గ్య సత్తా 

గుత్నేకా ప,కొౌర మిమనూ చశ్షత ఇత్యిలం కెరసర్వస్న కౌగః, 

మూ, రాతర ౫ మగ్ ౮ పకా నబ) గరాయంతి విషయ, 

నవ లా “యు నభ శీర౦ం సురిచాటి వికావది సర, పష్లలో రకరమిన న ప ల క ; ఆ రక 

వ్యా, రాశ్ర్తి. శః న్న భె న్ Ey సంధ న్ధియాః రాగా గాలా 

పరంజ నేన మలినాని కృస్తాని- క ఏవ వికాసం బృంభణం రహయంతి త్యజంతిశరవా 

యేః TIT yy) ప వ పంశజాని కిహాయ - స్పష్ట తారకం నభః ఖు 

మియాయప్రాప, , త థాహ్-.. రో జనః నిరాప ది నిర్నాధ? ప స్టాతుంశీఏకాచ 

ఉపదేశే౭_నుదాశాి దితీట తిష ధఘనిళ్చసాంే జషున నసిరితి వచ నాత్-ఇచ్భతి, 

ఆవ, wa వర్ల యి తో పురం సరద నమారభ తే, 

మూ, వ్యాస సే శక ధరే౫ పము న శీత కుసుమకేనరపాండుః, 

చూన్ల ముష్టీఓవ లంభిత కాంతి రాంసవస x దిశ మంనున గూూవాః, 
వీ 

వ్యా వ్యాన ఇతి, సశధ రేణ చం“ ,ణ విము క్తః ఖీ ఫః- కేతకీకుసుము కేసర 
టి 

స్ట్ పాండుః-లంభి తా స్రాపీతా కాంతి క్యేన సః రికెసమూావాః చూర్ణ స్య కర్పూరాది 

జ 9 9 uy జ అ ఆగ క్ = జ్ 
వెళ్ళ దస్య ముష్యరివ యూ ముృ్యూశ్చాుప్య ద్విలింగ త్వేఒప్య క, పులి ంగగెవ గౌవ్యో ఈ ప 

మేయానుసా "త్ -వాసవ'స్య దిశం పా-వీం మ వ్యూ రువాకా, ఏతేన నిళానిఇొ 
ఆ వి 

కరయార్నాయికౌె నాయకాపమ్వుం గమ్య లే, య భా కాముకప్కయు క్ర కః పట 

వాసాొదిచూూర్ల ముసి ర ంఫిత కాంతి సక? నాయి కొం వ్య] న్న శే ఏవను సావపీత్యర్థ 8, 

మూ, ఉడా గతీ శుచమివాశు"మిస్హా మః తోం వ అారకనా ఖే, 
దిక్స) పదను మ సనో త వ్ ఇత్తి భౌ గ తం ముఖ వై ద్ర. 

శ 
ష్ ద డును న. i ల గానా 

a 

+ వస్తుతస్తు జ్నఅవాగ్గల లహ్మఅన మా. మనుసు! ద్వా, 

మేర్మిత్వస్య వెకలి క ళ్వాద త మిత్వాభెకపయింగీకా రేణైవ హృస్వాభావోప 
జ సల "చే స్త వం? పత్తావయం (శః సృకృతే న్య బలి బోధ్యమ్, 

22 | 
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వ్యా. ష్ తీత, ఇంద , వ్యేయమెం దీ, దీ, దిక్ గా తారక నా ఖే నత్త త కృనాభే, 

ని, “కనీనికొయాం. నక్షత తారకం తట ప స్వః, ఆంలికం విత సతి = 

ఆకు తమిస్రామంధతమసం, ని, *తమిస్రా క్ స్ర్రీధ్యాంతతతా నిశ్యంధతమ సేనసేతి నై జ 

యంతీ, కుదం విరవాగుః ఖమి వేత్యశ, 8, తీ జకాతీస సతీం స సృసాదో సెగ గ అగ మేవ 

గుణః సఏవ మండనం యస్య తల్ _ రగ యోహాసా ఇవే 1 ప నిర అం ముఖ 

మానన మేక ముఖను ౫ గుశాగం= 3 నప ల ఊ యా వజాతి స్య ఆత, దిక్నం ద, 

యోర్నాయికె నాయకోపమ్యం గన్యుశే, 

చూ, సీలనీకదనిభే హీమాగారం శై లరున్ల్షభవుషసి తేరే 8. 

ఖీ రరాజ నివతిర్మ. నజూలం భరి జః వయసి గాంగమివాంభ।ః 

బ్యాం న్లీతి, ఒ_ లరుస్ధవఫుపః ఉద:గుగిరితిగో పిశమండలస్య సితర శేరిందో 

స్పంబంధ్యి నీఠనీగదని భే కాల మేఘ సదృ శే - నీలనీర జేదడి పారే నీలోత్సలతు ల్యే Ey 

ఆకాశ _ నిపతత్ పృసర్ఫత్ హీమవివ గౌగం కుభ్భం కోరజాల మంగుసమూవాః,- 

వారీధేక పుసీ నిపతత్ గాంగ ఆంధ ఇవ రరాజ- ఉపమా'నే౭_పి విశేష 

గా) యోాజ్యాని, 

ఘా, దా నయంధదతిసీలఘ ఛం సై సగంతేయుద్య తక కోణ పుర స సాల్ , 

వీవ్యమాణమసి లే హతం భెసా శంభు జీవ కరిచర్శ శకాశే, ౨౦ 

వ్యా, ద్యామితి, ద్యాం నిరంధ దాకాళ మౌవృణ్వళ్ తరి. సీలఫఘ నాభం నీలనీరడ 

నిధం-ఉద్య తః కరా అంళవో సా స్తాళ్ళ యస్య నేన - ఆస్ తాభ్య ఇతర శుభ్ర్ః 

ఛాసో యస్య "లేన చం ్ రేణాఫుర స్తా త్చాాచ్యాం-అే, చ, కీహ్యమాణం నుద్యమానం 

ధ్వాంతం శంభునా శీహ్యమాణం కరిచ్మేవ చకాశే, ఉపమానే౭పి విశేవణాని 

యోజ్యాని, 

మూ, అంతిశాంతికగ లేందువిస్ప ప్లే. జిహతాం జహాతి దీధితిజాలే, 
నిస్పృత_స్తిమిర భారనిరోధాదుచ్చ స్నా వ రరాజ దిగంతః. ౨౧ 

వ్యా, ఆంతి"కేతీ, అంతికాంతి కమతిసమిపం, శీ ప, కాగే గుణవచన స్యే'తి ద్వి 

ర్వావః, కర + గౌరయవద్భాచాత్సుపో లుక్ , అంతికాంతికం గ తేన ఇందునా విసృ ప్రే స్స 

ము & నీధితిజా లే-జిహూ తాం సంకోచం జవాతి త్యజతి సతి-తిమిర భారై 8 తమస్సోమైః 

నిరోధాదాక్ష సస నిస్పృతో నిగ్గతః దిగంత। ఉచ్చ్వ నక ప్రాణన్ని వేత్యు 

శ్చేేఇాలం రః, రరాజ, 

మూ, చేఖయా విమలవి దుమభాసా సంతతం తిమిరమిందుగుడా సే, 

కంర యా కనక టంక పిశంగ్యా మండలం భువ ఇవాదినరాహా;ః, 



వ్యా, లేఖయేతి, ఇందుః విమలవిద్రు ర్రుమభాసాస్వచ్చప్ర, పృ్యవాళసవర్శ్యయా లేఖయా 

కలయా సంతతం సాం దృం తిమిరం-ఆదివరావాః కనకన స్య టంకః శిలా భేదకళ స్తం, 

ని “టంకః ne ఇత్యమర £, తద్వతి ల్ గ్యా లో హితవగ్శయా, ఈక పిశం-గా 

చ్చేతి వక్తవ్యి మితి జీవ, దం వ్రయా భువః మండలమివ ఊదాసే ఉచ్చి షేప, అస్య 

తేక ర్వరి లిట్ ,సోపసగ్దాద స్యలే( రుపసన్హావ స్యతూ్య్యూహాగ్యేరితి విక ల్చా దాత నేపదం, 

మూ, దీసయన్న థ నభః కిరణొ ఘెః కుంకుమారుణకర యోధర నెర 8, 

సీమకుంభ ఇవ పూన్వ్యవ యో భీఎన్మ మజ్జ శనకై స్తుహినాంశుః, 
వ్యా, దీపయన్నితీ, అథ ఆభ్ధ్భోదయా నంతేరం కరణొమైైః నభః దీపయకా 

ప కౌశళయకః --కుంకు మేన అరుణః యః పయోధరః కుచః 'సషవ గెరః పీళంగ 8 శ 
ఉఆదయరా-గాదితి భావః, తుహి బాంఘరిందుః నశ; పూర్వపయో 'ధేః పూర్వ సాగ 

రాత్ మః కుంభ ఇవ రసు వబ Cre 2; గా మేత్యు తేమ, 

మూ, ఆద ద తందుమవభిన్న తమి నం నె మ న , రదనిమవిల్సి ప్త పః, 

న్యంశుకన్ఫుటముఖ మచ వం పిడి వ సవపథూమివ లోకః 

వ్యా, ఉద తేందుమితి, లోకః క ని “లోక సు భువనే జని ఇత్యుమర 

గ్గ లేందుముగితిమా తృ చంద్రాం ఆవిఖిన్నత మిస్రాం అని" శృేషితిధ్యాంతాం = రజనీం 

GG - అతఏవ స్ఫుటం దృశ్యమానం పూఖం౦ం న ఓ జూ 

త థాపి-ప్ర డయ జీహ్యం వక్రాం-ఆ ప, కాళాంగిమిత్యగ్థ 1. నవవధూం నవోథాం ఎ ప్రాయ 

మ్వ అవక పః సకృష్ణ స్పక పళ్యతిష్థ, ని, “వధూర్నవోఖి యోపాయాం స్నుషా 

భార్యాంగ నాను చేతి ధరణిః, 

మూ,న న రరం గమి కాధ్యార్నాద్థ గతిం తీిమినమ ద్రివ నేభ్యః, 

దజ్బు ఖేషు న చ థామ వికీ ం భాష తవ తజనీ హిమ భానా,. 

వ్యా, . చత, 1 ఏ*మ భా నా చర్మ, ణ ద్యారాకాళశ ము చిఫం యోగ్యం ప్రసాదం 

“నెర ర్థల్యం న గమితా ననీతా, తహ వనాని చ తేభ్యః లెమిరం న దత 

నోత్సారితం, దిజ్యు 'ఖైషు దినం తేషు థాను తేజశ్చ సు విగ 6న పర్య నం? తథాపి 

రజనీ భూషితైవ, కముతో క్షగుణసంప తావితి భావః, ద్యాః జడకో రజనీ చేతి 

నాయికౌః, తాసాం మభ్య ఇందో నాయకి ః అత్యం తానురాగా ద్ర జనీ మేవ భూప. 

యామా సేత్యర్భ 1 అత్రి ద్యుప్రసాదాదికారణా భావేఒపి తత్కార్యభూ.షణో క్యా 

విభావనాలంకౌర 8, లత్షణంతు వూర్వ మేవో ౫ షం; 

మరా, మానిసీడసవిలోచనపా తాన ప్ల బాప్పకలుపాస్త ష్ట్ర తిగ్చవ్ణాక్, 
మందదనుంథ ముదతే ప స్రయయా ఖం భీత భీత ఇవ ల్రీఠతముయూఖః, 
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వ్యా, మౌనినీతి, ఉదితః శీతమయూఖః - ఉసేన విరవాత పే పీన చాచే ష్చేణ 

కలుపాక ఆవిలాకా మౌనినీజనస్య కలపోంఠరిత నాయి శెజనస్య విలోచనపా తాజా 

కటాతుమోముకా _ మౌనభంగజనిత రోవభీపణానితి భవః, శ్లో, “కోపాత్కాంతం 

పరాణుద్య పశ్చాత్తాపసమన్విత', కలహాంతరతా వక్త నాయికా నయళశాలిభి రితి 

భే wr CN NTT ర క్ re శ ఇళ దశరూప శే, పృతిగ్భు క స్వకుర్వక-_అపగ ధదండ స్యాపరిహార్య త్వాదితి భావః, 

అతఏవ భీతభీతః భీత ప కార ఇవేశ్యు తే) ఇ, మందమందం మంద ప్ర, కెరం-ఉభయ 
దాని కస్త చ, *తు శ్ గ్రౌపిః * చపృకారె సణవచినస్ఫే తె ద్విర్భావః, కస ధో రియవద్భావాః త్చువ లుక్ , 

ఖవా కెశం అ యయా అభిజ గామ, 

మూ,.శ్ల్ మ్యతః పి , యవయూా 6 “౦థం తార 'కొ సృతిక ర్ట కూమాంశోః, 

ఉద్వమన్న భిర రశ '1మం ఆ *వంగ రాగ ఇవ లోపాత రాగః, ౨౭ 

వ్యా, శి ష్యతి ఇతి, తతాః సృసాంళౌః కరా అంశవఏవ కరా హసాః మేన 

తస్య. తార కౌ ఏవ నీయువధూకః-జపకి ౦6౦ అంలికే కంచే చ, ఈ అత్యంత సంయోగ 
వాసి శ 3 Dw స + ల్రి స . గి 

ద్వితీయా, విభ క స ౭-వస్టయి Ma ? ప్యల్ క (ల సిదతీః న్నిక రం గచ్చుత 

ఇత 5 ఆలింగ తెళ్ళ పామాంశ్ః నంబంటథి - నమంత'"త్ సర్వతః ఉద్వమన్నుు 

ర్సర్చక్ --అ్థాంతర త్వా దకర్యకల్వం-,'లోీం గాంతరే వృ త్తీరితి వచనాత్ లోహిత 
(ఫి మా కి 

రాగ అరుణ సఖః ఆంగ ర5"గ ఇన అఆఫీరర జ, ఆలింగ నోదంగ రాగో గళ తీలి 

పర అత్రహప పకోపమయో రం గాంగి భై వెన సంకెరఃః 

hal ప్రురెతెశ్ళశ ధ చె ర్ రె ఫు. = తె సై" (ఖీ కునోద తమాాంసి, 

౧ గిఖీన ప్ నే "న, త్రి చ ల్స్ 4 ళ్ మీరనింధు. ; నుంపరిభ్రిన్నక కొన నష్టవ్ర ళ్ చ్చతి షా. ౨౮ 

వ్యా, ప్రే పేరిత ఇదీ, శశధ రెణ చం? పేరితో విస్ఫృపష్టః కరౌఘః _ సంవా 

/ తాని సాంద్రాక్టప అమాంసి-మందం౦ణ వ౦ద రాణా ఫిన్నో గున్నః తీరసీంధుః, 

ఆవిరళె; సాంద్రాః ఉచ్చాః ఆన్న తాళ్ళ తేరవేీ యీషు తాని వనాని శౌొౌన వానివ 

నునోద చిక్నేపః దూరీచ కౌ శేత్యిర్భ 8; 

మూ, శొర తాంగమితే యూ ఛశివాద్ర హి షిటపినాం ప్రలిపే దే, 

నం న [ ey ముం రె న శాడ్ ర్ స్య సశుక్ష బలి చి త్ర తలాభి స్తుల్వు ఆ 0 వసతి వశ్యమహిాభిః, దో 

< స్ట = "౦ వ క ఖ్ 6. లి వ్యా, కారత మితి, శశిపాదై; ౦ంృరళి భః, ని పాదారళ్య్యం ఘ్రైతు 

ళ్యాంళా” ఇత్యృనుర 8 శారతౌం శబలతాం, ని, “కారళ్ళ బల పీతయో”రితి విళ్వః, గమి 

వ ల్ హారి p % ఇ భి హా ను “= వ చల, క్ స్త తయా రా =వీటప నాం తరూణొోం ఛాయయా వీస్తే నిశ్రీ “ప్పః శుక బలిఖిః 

"శ్వేత పుహ్పాద్యుపచారై ॥ = చిత్రాణి నానావర్ష"ని తలాని ప్రుదెశా యాసాం తౌభిః, 
fy grt ద్ద యది వ = ES a) అ ని, క రోపహోంయోః పుంసి బలః ప్రాణ్యంగ జె (ప్రయో మళ్యమరః, వసతి న 



మహీాభిః నివాసగృవాభూమిఖిః-తుళ్యతాం సామ్యం పృతి పేదే ప్రాప్తా శర్తణి 
చ “3 వస జ ళ్శ ని? టో నే శ లిట్ , ఆరయ ముపమా, కసతీ గృహణం భూత పూర్వనివాసనిర్భ త్త ్యగం 

మూ, ఆతెచే ధృతిమ తా సహా వధ్యా యూవసీవిర పి=ణా విసూగన, 

చీహీరే న కిరణా హిమరచే రుఃఖలే మనసి గర్వనుసవ్యామ్, = 
వ్యా, అతప ఇలీ, దుఃఖక రే2_పీతీ భవః వధ్వా చ కృవాక్యా సహ-అఆతఏవ 

ధృతీమతా సంతోపువతా యామినీషు విరపీ*ణా నిమతివిరహీణ ఆతఏవ విహశేన 

చకృవాకేన-హిమర శ్మేః చంద్భస్య కింణా॥ న సేహిరే న సోఢాః, త థాపీ-దుఃఖి తే 

సంజాతదుఃఖే మనసీ- సర్వం మనోహరమపీతీ భావః అసహ్యం సోఢుమళక్యం శకి 
ee త a కు గేదే జ జ్ జ సహో శ్నే'తి యతృ్రత్యయః, ఫూర్వత్వాతపా ఇతి సేరుః, తిళ్ళే వధ్వా సవా అతపా 

అపి సేహినే తద్విరహిణాతు వోశికరణా ఆపి న సేహిర ఇతి యోజ్యం ఫలంకు సమానం, 

మూ, గంధముద్ధ తెరజః కణవాహీ వివీవన్విక తాం కుముడానాం, 

ఆహుధావ కరిలీనవిశాంగా యూమిసీమ'వవపాం వనరాజీః, 3౧ 
వ్యా, గంధమితి, అఎాం కణవాహీ-యో గ్యాన్వయే వ్యవ థానమపి సోథబ్యం- 

వికసతాం కునుద"నాం గంధం సౌగభం ఉద్ధరం రజః పరాగో యస్మి౯ కర్మణి 

తద్యథా తథా, శేవార్వోభెేతి నికల్బాన్న కవ్, విక్నీపకా వికిరణ ఇగ్గం శిశిరస్సు 

రభ్గిళ్చా యామినీ మరుత్ 'రాన్రీ వాయుః-పంతో లీ నాశ్ళయితా వివాంగాః యాను 
'తౌః వనరాజీః ఆదుధావ ఈపషగ్క్హంపయా మాస, వినా విర ఇక ల ని, 

“ఆజీవద శేభివ్యాప్లా? వీత్య పురః: (యథా పళ్చిత్కామో గంధోద కౌది నః సించన్వని 

'తౌమాొక ంపయతి తద్వదితి భావః, 

మూ, సంవిధాతుమభి "పే? ముదాసే మన్మథస్య లసదంశుజతాఘః, 

యామినీపనితియా తెతి చిశ్నాస్పోత్చిలో రిజతకుంభ ఇ వేందుః, 
వ్యా, సంవిథాతుమితి, యామిసీవనిలేవ తయా రా ల్రీకాపయా కౌంతయా 

మన్యథస్య అభిషేకం ల్రీభువన జై త్రయాత్రాభిషేక౦-సంవి ధాతుం సమ్యుక్క రుం 

అంకవో జలానివన తేషాం ఓఘుం ఫూరః లసకొ యన్మి౯' సతత చివ్నాః స్ఫుటలాం 

ఛనః ఇందుః-సోత్సలః మంగ ళొరం నిహి లేందీనర రజతి కుంభ రజతికలళ ఇవ 

ఊడాసే ఉల్లి పః, *ఆస్యలేః కర్మతీ లిట్,అ శ్రీ సంవిధాతుమితి తుమునా పృతీయ 

మానయా ఫలో త్నేక్షయా అగు ప్రాణీ లేయముపమా-తయోరం గాంగి ఫా వేన సంకరః, 

కంక 'తేజసాపి ఖలు నూనమనూాసం నాసహాయముపయా తి జయ
 స్రీః, 

యద్విభుశ్ళశిమయూఖస ఖస్సస్నాద దే విడయిచాపమనంగ 8, 338 
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వ్యా, లేజసేతి, తేజసా ఆనూనం సంపూర్ణ మపి ఆసహాయం 'సహాయరహితం- 
ఏశౌకినం పురుషమితి శేషః, జయాశ్రీః నోపయాతి ఖలు-నూనం-కుతః, యద్యస్తాత్ 

విభుస్న మర్గో౭._నీ-ఆనంగ శ శిమయూఖూా నాం 'సఖా సహచరః తత్సృహాయస్సక -విజ 

యి ఈ శః జిదృవీ. త్యాదినా ఇని, చాప మాదదే ఆద ల్తవాక విశేషేణ 

సామాన్య సమర నరూపో2_ 7౮" ౦తేర న్యాసః, 
థి థి 

న § సంప్రతి త త్కార్యభూ తాం రతిం వగ్గ 

మూ, సద్మ్మనాం విర చనాహితశో భె రాగత వి వ్రీయక శ్రా రవీ దూత్యమ్, 

సఘ్నికృష్టరితిభిస్సుర దారైగ్నూషీ ంలే నవి విభూప ణమిాశే 58 

వ్యా సద నామిత్యాది, సన్నిళ్ళష్టరలిభిః  ఆసన్ననురతోత్సచై 1-అతఏవ సుర 

దారె 8 నురవధూభిః ఆహితకో ఛి ; ప్రాశేవ విహిత కేళిన్ఫృవామండ నై రపి- పునః సద్శ 

నాం ం శీ? గృహాణాం విరచనా మండనమలంకృతిరిత్యర్థ 8. ఈషే అభిలమపే ఈ కర్త ణి 

లిట్ , ఆగత ఏ వ్ర యక్ష" ఛై 8 ప్రా వ్ర ద్రియజనళ్ళ శాం రషి-దూ. +త్య్యః కర ర దూత్యం ల్ 

వ్యాపారః, టు పే ఈ దపస్యఫ. వకర్శణోి రితి యత్ పృత్యయః, ని, “దూత్యం 

త ద్భావకర్శ వక రిత్యమరః, తథా భూషినెరపి హోర సృక్చంద నాదిమండన 

మండి తె రపిభూపణం బ,సాధన మీసే, _బౌత్సుకా ఫక్. భావః, 

మూ, న సజీ వో రురుచిే రమణీభ్యశ్చందనా'ని విం హే మదిరావా, 

సాథ్నేము £ హీ రి తేరుపధ శ్రే రమ్య తాం వ్రీయసమాగమ వవ, 

వ్యా, చేతి, విరహ్ా వియోగావస్థాయాం ద్రజామాల్యాన చందనాని గం 

ధాః మదిరాఃమ ద్యానిచ- -రమణీభ్యః, జరుచ్యర్థానాం Sel ఇతి సం పృదాన 

త్వాచ్చతురీ , న రురుచిరేన గోచంతే స సః విం యస్తాత్ పి గ్రయసమౌొగమ ఏవ రతే 

సాధ శేషు స్తగాదిషు-రమ్య తాం నునోరనుత్వేం రు చికరత్వమతి యావత్ _ఉపధ శే 

కమత తు ఆరుచిర్యు క్రై ేశ్యర్థ 8. అతఏవ నె వె ధ ర్యాత్కార ణేన 

"శౌార్యసమర్థన రూపో2_ రాం తర న్యా నః, రమంతే ఏష్వితి రమ్యాణీ, ఈ ఈ 'పోరదుప ధా” 

దితి యత్, (కృత్యలుటో బహుళ? మిత్యధి కరణాగ సర్వే? 

మూ, న ధ్వంసితే ప్రి ప యసఖీవచనాభిః 

మానినీభింపహా స్టితెధా ఛై ర్యస్పాదయన్న కి మదోఒవలలంబే, 3౬ 

వ్యా, పృ ప్ప స్రకాఫీరితి, అఖినాథనివాసం ప్రీభుగ్భవాం ప్ర పతి పం కాలి పచ 

లిశాల్లిః-ధ్వంనీశోని ఖండితాని వ్రీయసఖీవచ నాని ఆ_ప్రవయస్యావచ నాని చయం 

(| గానం లాఘ బాయే” త్యేశం రూపాణి యాఖీస్తాభిః, మానిసీఫీ, కోప పనాభిః, శ్లో . 

“ఫ్రే గామర్థ్యాక్ళశః కోపోమానోబ్యాసంగిని ప్రీ పీయి ఇతి అకషణొాత్ , ఆపనా సీతం 



సం కెర్యం యేన సః-తథా సాదయకా మానం కరీరం చ కర్భయన్నపి సదో 
మవ కక. మదక; అవలలంబే స్వీక్ళతః, ఆ్వానవ్యాజేన లాఘ నాపవ్నావసౌక ర్యా 

దితి భావః, 

మూ, కాంత వేశ్య బవుస దిశతీభి ర్వాత మేవ రతయీ రమణీభిః, 

మన నేర పగిలు_ప్పమతీనాం ప్రాయకస్ణ స ఎలిశమప్యువకారి 92 
వ్యా, శాంశేతి, రతయే see సరదికలీభిః ఎ హే దూతీ కౌంఠ 

మిక్తం సృలోభ్య ఆనయీ త్యేవం రూపా నేకవాచికం కథయంతీఖిః, సం దేశవ్గసనా 

ద్రంతవ్యమప్య జూవతీ ఖిరిత్యగ్య ౪ రమణీఖిః "కాంత ే్య ద్రీయగ్ళవాం స్కయాతం శ ప 

మేవ-నతు మ్యేమొ గాన్నివృ _్రమితక్టో 1 తదాహి---మన్న భేన పరిలు ప్రమతీనాం 

వాతవి వేకౌ నాం లితం విరున్దాచరణవువి స్త్రాయళః ఉపశాంి భవతీ సహసా రమణీ 
ఫిరితి పాకే శాల న్నేప న Te శీఘుం యాత మిత్యగ్గ 1 

మూ, ఆశు కాంత మభిసారిగసశ్యా యమోనీతేః పులక రున్ద కపోలమ్, 

నిర్గిగాయ ముఖమిందువా ఖండం ఖండవ త్రేతిలకాకృతి కాంతా, 

వ్యా, ఆశ్వితీ, ఆకు కాంత మఖిసారితవ త్యాః *స్వాస్టై ణీచ్ యోషితః సంబం 

ధి పులకె 8 రు వాన, తా కోలా యస్య తత్ -ఖండ్యాప పవ వ్చి స్టైపర్రాణాం పగ లే 

ఖాళళాం తిలకస స్య చ ఆకృతిస్సన్ని వేళ యస్య త్ర కళ కం = ముఖం _ శాంశ్యా 

అఖండం పూర్ణ ౦ ఇందుం నిర్హి గాయ జయతి స స్మ ఇత్యార్స యముపమొ, “స్ఫర్ళ లే 

జయతి ద్వేష్టి ద్రు "నువ వ్యాతి ప, తీళతీ' తీ దండినా సదృకాచేషు పరిగణనాత్ , 

ఆవ, ప యుగే వ OT వయకూ ను = 
మూ, ఉచ్యతా స వచనీయమ శేషం నేశ్వ రే పరునతా సఖి సాధ్సి, 

త సా. కథం వా వి ప్రియాణి జనయన్న నునేయః, 

వ్యా. ఉచ్య తామితి, త్ర, నాయికౌ2.2.వహా.సధూ రృః-ఆ శేషమఖిలం వచనీ 

యం వ క్షవ్యరుచ్య'తాం నిళ్ళంక ముపలభ్య్య తా మిత్యగ ౩, గ్రువో దుహాదిత్వాద ప్రధానే 

కర్మణి లోట్ , ఆథ సఖ్యావా_ హే సఖి నాయికే ఈశ్వలే ధర్తరి విషయే పరు 

మతా పారువ్యం న సాధ్వీ న హితా, అథ నాయికౌవా_ హీ సఖి ఏతర్పి ఏన 

మనునీయ సాంత్వయిత్వా ఆనయ_పునస్స్పఖ్యాహ---వి పీ ,యాణి జనయన్న ప్రియాణి 

కుర్వకా స కథం వానుచేణుః "కేన సృశకాశేణ ఆనునయార 16 

కిం గ తేన నహి యు _క్తమువై తుం కః ప్రియే సుభగమానినిమానః, 
యోవీ.తామితి కథాసు సమేతైః కామిభిగ్య హురసాధృతిరూహే, 

వ్యా, కిమిలీ, ఫునర్నాయికా2.2వా---తర్హి గలేన తం చతి గమనేన కిం 

క్ర. ఇత్యర్థః ఆకః ఉపెతుం గంతుం న యుక్తం హింపునస్సఖ్యావా-నుభగమౌత్తా 
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నం మన్యతే తాచ్చీ ల్యే శేతింనుభగమానీ సౌందర్యాభిమానీ, * ఆక్ మాయే ఖశ్చేతి 

చకారాశిని స సృతరియః, తసీ జ్ఞా విషయే-కోమాన.మానో నక  క్రక్య ఇత్యర్థః 

యద్వా న నహీశ్యాది సఖీవాక్యం-త తృ త్ర నహీ ల్యేక ౦ వాక ్ టిం-త్వదు క్ర కం నఖ ల్విత్యగ్థ 8 

కింతు ఉితుం యు _క్షం_కుతః సుభగమానిని వ్రీయే కోమొ నః- తౌదృగ్దనస్య దుర్గ 

భశ్వాదితి భావః, ఇత్యేవం రూపాను యోషి తాం కథాసు విషయే సమేతెః సమా 

పమాగత్య కృణ్వద్భిరిత్యర్థ 1+. శకామిభిః బహుర సా అ నేకస్వాదా ధృతిః సంతోమ? 

ఊహే ఊథా, అత, కౌమినః రౌ మ్యెత్సుక్యని శ్వే దాద్య నేక భావళా బల్యపరివూర్మ 

"కొంతాజనక థాకర్ల నాదు త్తగో తరమపూర్వాస్వాదమమందనిష్యందమొా నంద 'సందో 

హమవిందన్నిత్యగ్థ ప్రాయేణాత్ర ప్రాథాః కలహాంతరితాళ్ళ నాయిశకౌః, 

యూ, యోవీళ: పులకరోధి దధత్యా ముర, వారి వనసంగమజన,, 

కాంతవతుసి బభూవ వతం త్యా భాషణం లులితమండన తె వ, 

వ్యా, యోషిత ఇతి, ఫులకరోధి గోమాంచ వ్యాపి నవసంగమొాథట్ జన్మ యస్య 

తత్ ఘర వారి స్వేదోదకం-దధత్యా ఇతి సాత్త్వికో కః, శొంతవషనీ పతం త్యా 

ఇత్యాత్సుకో $ః యోషితః యా లుళితమండన తా పృమృష్ట చృసాధనత్వం, భావే 

తత్, సెవ మండనం-బభూ వ, త దేశ ఫల త్వా త్త స్యేతి భావః, 

మూ, శీధుపానవిధు రాసు నిగ్నహ్లాల౯ా మానమాశు శిథిలీకృతలజ్ఞః, 
సంగతాసు దయితే గుపలేఛే మానినీవు మదనో ను మదోను, ర9 

వ్యా శీధితి, శేరతే ఆయేనేతి శీధుః పళ్వేతురసవికౌరో మద్యవి శేషః తస్య 

పానేన విధురాను మూథాసు.దయి తె సృంగ తాసు సహోవస్సి తాసు మౌనినీు అలిమా 

నవతీను ఆశు మానం కోపం నిగృన్లా౯ నివ రయకా-తథా-శిథిలీక్స తా అజ్ఞా యేన సః 

మదోను మదనోను ఉపలేభే లక్యు లే సేత్యర్థః, ఇతి గా థానురోగో కిః, వ్రీయసమా 

గమశీధుపాన రూపోభయకౌరణసంభ్లవాన్తానని గృవోద్యనుభావసాధారణ్యాచ్చ నంటే 

హః, సవఏచాలంకౌరః, 

ద్వారి చతుకధిపాణి కపోలా జీవితం త్వయి కుత; కలహోస్యాః, 

కామినామితి వచః పునరు_క్తం ప్రీతయే నవనవత్యమియాయ, ౪3 
వ్యా, చ్వారీతి, ద్వారి త్వృడాగమనమొగ్ష ఏవ-చతురి త్యాత్సుకో $ః_అధిపాణి 

పాణొ కళలే శసోలావితి చింతో _కిః* కిం బహునా-జీవితం త్వయి శ్వదధీనం_ఏ నాన 

జీవతీత్యర్థ క, ఇతి గా థానురాగో క కి, అతో స్యాః కలహో వి గవాః = కకక ల్యేవం 

కామినాం ట్రీకయే పునరు క్షం పునఃపునరుచ్యమానం వచో దూరీవాక్యం నవనవత్వం 

నవప ప్ర, శౌరత్యం ఆపూర్వవద్భావం ఇయాయ, ఈ కరా ద్విర్భావఃం కర ధారయ 
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వద్భావాత్సుఫో లుక్, కౌంతానురాగ పృకటనాత్ కౌమినః ప్రవ్చామ్యంతీ నీతి 
భావః, కలహాంతరి లేయం, 

మూ, సాచి లోచనయుగం నమయంతీ రుంధతీ దయితవతసి పారమ్, 
సు భువో జనయతి న విభాషాం సంగ తావువరరామ చ లజ్జా, 

వ్యా, సాొ-ీతి, లోచనయుగం సాచి తిర్యక్ = నమయంతీ స్పీయే పాత్ర 

యంతీ నతు సము రశేఖయేత్యర్గ దయితవక్షనీ పాఠం రుంధతీ ఇష్టమపీ వతిబధ్నతీ 

ను యువో నాయికౌయాః విభూపాం శో భాం జనయతిస్న ఆజీజనత్ , కించ సంగతౌ 

నురీత ప ,'సంగే సతీ ఉపరరాను చ ఉపరమ తేస సః సవం యత స్వత స్సాపీ భూసణ మే 

చేరీ sat శః “విభాహాశర్శ "కొౌదితి పర సై పదం, (యద్వా దయితవత్నని పాఠం 

పతనం విదకాలింగనం రుంధతీ. తథాచ రతిప్రదీ శే పీ...న్లో, “ఆళి శ్లి మ్య గాఢం వాడి 

చంచలావ్నీ స్థి రోపవిష్టం పురుషం సశాభాస్టం, నితంబినీ విధ్యతీ తం చ గాఢం 
గృషహ్హాత్యసా విద్ధకముచ్య తే*తదితి, ) 

మూ సవ్యభీకనవధీరిరేఖన్న ం ప్రస్థితం సపది కోవవబేన, 

యోమషితస్స్పుహృదివ న స్మ రుణద్ధి హ్రాణనాథమభి బావ్పనిపాతః, 

వ్యా. సవ్యళీక మితి, సవ్యళీకం సాపరాధం గోత స్థల నాద్య ప్రి, పీ యకారిణం. ని, 

“వ్యశీకమ ప్రీయే కాళ్య వైఅ తే" ఇతి విశ్వః, ఆతఏవ అవధీరితః అవజ్ఞాతః ఖిన్నః 

విషక్లాక్చ తమవధీరిత ఖిన్నం శీ పూర్వ కాలి త్యాదినా తెత్పురువః, సపది కోపపబేన 

కేపవ్యాజేన ప పస్థిీం నిన్ చృంకం రై ప్రాణనాథం ప్రీ పి యం - యోషితః సంబంధీ అభి 

బాప్పనిపాఠః ఆభిముఫ్యేనా ప్ర యా. = నువ్ఫాదేవ రుణద్ధి స్మ సృ రురోధ, బాష్ప 

పాతస్య మన్యు మోకు లింగ తయా ఆనన ప తీబంధక త్వాత్సువృదౌపమ్యం, ఇయ 

మధీరా ఖండితా చ, క్లో “జ్ఞా తేజ న్యాసం విక్ళ తే ఖండి తే రాక పాయిత్కా అధీరా 

పా క్రువకో 8” రతి దళరూపశే, 

మ “కంకి తాయ కృత బాప్పుని పాతా 

మార్త ఫ్ర చూ వీముఖ ౩౧) నయితాయ, 

మానిసిముభీముఖా హిత ఏతాం 

శంసతి న్శ భఘా+రోమ ఎభేదః, రజ 

వ్యా శంకితాయీలీ, కంకితాయ నాయకెంరు ౬ ఆవిళ్వసాయ దయితాయ 

ఈర్ష ్ యయా విజఖితాం - వియుఖీక్ళతాం అతఏర కృతీచాప్పనిపాతౌం విహిత చాప్పు 

వర్షాం మానినీం-ఘనరోనువిఛేదః సాం లర = ఆభిముఖమాహితర చిత్తం 

త స్ న కం! శంసతి స సృ వ్యన_ క్రిశ్లీ సె త్యర్థఃః అన్యథా సా ఫి 

శానుదయాదితి భావః, అత్రాపి వూర్వో కై వ నాయిక," 

28 
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అథ సంభోగళ్ళం గారం కథయకా బావ్యారతఠమొవా 

మూ, లోలదృష్టి వదనం డయి తాయాశ్చుంబతి వ్రీయతమే రభ నీవ, 
వీ)ీడయా సహా వినీవి నితంచాదంశుకం శిథిల తాముప చీదే, ౮౭ 

న్యా, లో లేతీ, మ్రీయక మే లోల దృష్టి చంచ లేక్ష్షణం దయితాయాః వదనం రభ 

సీన బలాక్క్మా_రేణ చుంబతి సతీ - వినీవి వితబంధనం ఆంశుకం నితంబాత్ వ్రీడయా 

నవా శిథిల తౌాముప పేదే, ద్వయమపీ శిథిల తామా ేత్యర్థః అర్ర, (బ్రీగాంకుక రూప. 

సంబంధి 'భేదభిన్ననివృ త్రై స తి సంసనరూప ప శే థిల్య స్యా ఛే దాధ్యవసాయనిబంధ నాతీళయో 

_కిమూల సవళో క్రరలం కరః, అతఏవ వీ, డాంశుకయోరౌాపమ్యుం చ కల్ప ర్థం* అత్ర, 

వాత్సా గ్టియనీయాః, శ “బావ్యామాభ్యంతరం వత్తి ద్వివిధం రతముచ్య లే, తశ్రా 

ద్యం చుంబ నా శేవనఖదంతక్ష తౌదికం, ద్వితీయం సురతం సాము న్నా నాకరణకలి త్” 

మితి, 

మూ. హీతయా గళితనీవి నిరస్వన్న ంతరీయమ వలంబిత కాంచీ, 

మండలీకృతసృథు _స్తనభారం సస్వ జే దయితయా హృదయేశః, 

వ్యా, కీంత్రరీతి, గ ళితనీవి వల్ల భకరస్ప సర ) నాద్విగ భితబంధనం - త థాహ్యనలం 

బితా శాంచీ యేన తత్ కాంచీలగ్న మిత్యర్థ + bre ఈ ఆధోంకుకం, ని, “ఆంత 

రీయోప సంవ్యానపరిధా నాన్యధో2_౦శుక” ఇత్యమర 8, నిరస్యన్నా శీ పకా-వృాదయేళః 

వ్రీయః హ్రీతయా వస్త్రాపగమాల్ల జ్ఞతయా ఈ హ్రీధాతోః కర్తరి కః, నుదవిదేత్యస్య 
వశలి ్పేక త్వాన్ని స్థాన త్వా భావః, దయితం మండలీకృతః వ ర్తులీకృతః పృథు _గ్గన 

ఛారో యనీ కా కర్మణి తద్యథా తథా గాఢమిత్యర్థ 8, సస్వబే ఆగి స్ట్రః, ప్రీయదృష్టి 

ప ప్రతిబంధార్జో ర మిక్యర్ణ $+ 

మూ, ఆద్బతా నఖపదై ః పరిరంభాశ్సుంబి తాని ఘనదంతేనిపా తే 8, 

సౌకుమార్యగుణసంభృతక _ర్తిర్యామ వవ సుర తేమ్యపికామః, 
వ్యా, అదృతా ఇతి, పరిరంభాః ఆలింగనాని=ంనఖపదై ః - హీతుఖిః అదృ తః 

అభిమతాః, ఈ “హేతావితి తృతీయా, తథా చుంబితాని చుంబనాని ఘనదంతనిపా 

తెః హేతుభిః ఆదృతానీతీ లింగవిపరిణామః, సురతనుఖోద్జి పక త్వాన్న ఖదంతకత 

పూర్వ'కేప్వాలింగ నచుంబ నేప్వాదరస్సంవృ శే ఇత్య క నన్వతీసుకమారే శామతం తే 

కథం ఫీడాక రేష్వాదర ఇతి న వాచ్యమిత్యావా-._ సౌకుమాశ్యేతి, ఫాకమార్య మేవ 

గుణః లేన సంభృతకీ ర 588 అయశాః కౌనుః నుర లేము స సంభో గేవ్యపీ-న *శీనలం విప్ప 

అంచ్లేషితీ భావః, వానుః కూరః, నిం “వామౌ వల్లు పృ తీపౌ ద్వా”విత్యమరః, నుకు 

మారః కౌమః ఇతి వాదమా శ్ర ౦. వస్తుతస్తు పీడను న్నేవ నుఖావవా ఇతి భావః, 

సామా క్యేన విశేమసమర్థ న దాపోఒన్థారకర? న్యాసః, 



మూ, పాణిపల్ల వవిధూననమంతస్పీత్క్భృ తాని నయనార నిమేషాః, 

యోపీ.తాం రవాసి గద్దదవాచామనస్త్ర తాముపయయుర ర్రబనస్య, 

వ్యా, + పాణీలీ, రవానీ ఏశాంశే ఇలీ విస cee కః, గద్దదవాచాం స్థ 

ద్ది రాం యోషి తౌం సంబంధీని _ పాణీపల్ల త: విధూననం soe ఆంత స్సీతృు 

తాని సీత్కారాః ఏతేన కట్టమి తాభ్యో భావ ఉక్తః అధరపీడనాదొౌ నుఖే౭_పీ దుఃఖ 

వదుపచారః కుట్టమితమితి అక్షణాత్ , నయచానాం ఆకనిమేసాః అర నిమాలితాని 

రహనీ గద్దదవాచామితి విశేషణసామర్యార్ గద్దదక ంఠవత్వం చేత్యేతాని మద 

నస్య అన్ర్రశా ముపయయుః, ఆన్ర్రనత్సుంసా ముగ్టీప క” న్యాసన్నిత్యర్భ కి అత్ర, 

సీత్కారార్లని మేషాది నా నుఖపార వళ్యం వ్యజ్య తే, తదు రక్తం రతిరహా య్యే... శ్లో . 

స్క స్థ సతా వపుషిమోలనం దృశోర్తూర్భనా చ రతీలాభలక్షణం, శ్రేషయేత్స జఘనం 

ముహురు హుస్సీత్కరోతి గళ గద్ర దాకు లౌతి, నన్వనిమిషవనితౌ నాం కథం నయ నార్థ 

నిమేషాస్సంభ జేయురితీ చేత్ _ తాసామపి మదనపారవళ్యాన్నయ నార్భ నిమేసాః 

సంభ వంతీత్యదోప.ః 

ఆథ మధుషానవర్గ నమౌరభ తే,- 

మూ, పాతుమాహితం తీన్యభీ లేషు_న్లర్భ యంత్యపునరు కర సాని, 
ససి తాని వదనాని వధూనాం సోత్సలాని చ మధూని యువానః, 

వ్యా, పాతునిత్యాదినా, యువానః ఆహితరతీని వరి తరాగాణి-ఆతఏవ ఆపున 

రుక్తరసాని పునః పునః పా నేఒప్యవూర్వస్వాదాని = ఆత ఏన తర యంతి తృష్టోత్పాద 

"కాని-అతృ వ్రీక రాణీత్యర్థః, సని తాని వధూనాం వదనాని _ సోత్సలాని మధూని చ 

పాతుం అభిలేషుః చక మిరే, అత్రి చృస్తుతౌానా మేవ వద నానాం మధూనాం చ పాన 

శ ళభయాపమ్యస్య గమ్య త్వా త్కే_వల ప్రాక రణిక విషయతయా తుల్యయోగి తాలం 

కార, వ్ కా నాం తథా స్యేపాం *శీవలం తుల్యధర్శతః, బు "పమ్యం 

గమ్య లేయతృ సా మతా తుల్యయోగి తే” తి అక్షణాత్ , 

మరా, కాంతసంగమవరాజితమన్నో వారుణీంసనశాంతవివాచే, 
మానినీజన ఉపాహీతసంధౌ సందధే ధనువీ.నేషు మనంగః, ౫౨ 

వ్యా, కౌం తేతి, కౌంతసంగ మేన పరాజితమన్యా త్య క్షరోే, తదవధిక త్వా త్త 

స్యేతి భావః,80చ వారుణీరస నేన నుధ్వాస్వా దేన శాంతిః వివాదః వాక్క_లవాః యస్య 

తనీ క, కుతః% ఉపాహితసంధా ప్రీయైస్సవా కృతసం ధానే = మానినీజ నే విషయే. 

అనంగ: ఇనుం ధనుషి న సందధే న సంహిత చాక సిద్దేనై సాధనపై యన్ఞ్యాదితి ఫౌావ॥॥ 
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మూ, కువ్య తాశు భవతా నతచితాః కోపితాంక్చ వరివస్యత యూనకః, 
ఇత్యె నేక ఉపదేశి ఇవస + స్వార్య తే యువతిభిర్మధువారః, ౫౩ 

వ్యా, కప్య తేతీ, యూనః ప ప్రయా ఫ్ర కష్యక-శా త్ర క్రుధద్రుహే త్యా 

దినా యూనాం సంప్ర,చానత్వం, రిస్య టి? క ఇతి నన. కోపళ్చాశి 

కృ శ్రీను ఇతి-ఆకు అనతి చిత్తాః-ప, హ్వాచెక్ సః అనుకూల చిత్తా భ వత*కించ-కోపి తాకా 

తక వరివస్యతి పరిచరత ఈ *న మోవరవళ్ళి టి చః క "_వరివ సః పరిచ ర్యాయామిత్య 

రనియమళ్చ, ఇత్యేవ మౌేః ౩ ఆ నేక ఏ కెగోయ యాపదేళః పృవర్హకి వాక్యం సఇవన 

వమధువాగో మధువా నావృ ర తః, ని, *పుధువారా మధు క్ర కమా ఇత్యిమర 8, |యివతిఖిః 

స్వారత్చిక స న్యృపియుత, వుధుహాలన్య్థ జూపొది కల ఎవ ర్రకిత్వసామ్యూదుప దెళ 

ఇ వేత్యులే మః ఆనయతెః ఖులు మ రచ హై ఇల భై'నకి 

మూ,.భ ర _రృఖి॥ ప్ర ప ణఇయసంభ్ర ముదఆాం వోరుణీ మతిం సాం రసయి త్యా, 

హ్రీసమాపాపం హా దువ లిభే వాటవం నుహృదయంను వధూఫీః, 

వ్యాః భ_ర్రృఖీరతి, భ ర్భృఫీః స్పీయెః స్కణయసం భి మాభ్యాం డ్రేమోదరా 

భ్యాం దత్తాం, ని, 'సంభ్రమస్సాధ్వ సేవ స్యాత్సించే గాదరయోరపి?తి విళ్వ్టః, అత 

ఏవ అతి రసామధిక స్వాదాం వ"రుణిం వరుణాత్తి జాం, ని*సురా హలి ప్రియా హోలా 

పరిస్రు ద్వరుణాతి జిత్యమరః, రసయిత్వా ఆస్వాద్య-వధూభీః- హ్రీ విమోవావిరహాత్ 
మదెన లజ్ఞాజాడ్యాపగ మాగ్టత్'ః పాటవం కలెషు నై "నె పుణ్యం ను ఆహోన్విత్. వా 

దయం శార్య పరిజ్ఞానం ను "పలేభే ప్రా ఆతీఏవ హృదయస్య తి క్రీ త్కార్యజ్షున 

సామంర సం శాల వాగ సక్పళ్ళల్ల స బమితలి సందేవా॥* అన్యథా కథం సంప్ర, 

త్యేం కృత్యా రను ప్ర శన మతి భావః, సరి దహాలం కౌరః, 

స్ట 3 రీ మూ, న్వాదితేస్స్వ్రయమ థె ధితేమానం లంభిత; ప్రీయతలే మైస్సహ వితే;, 

అసవః పళివదం పమదాసాం నె కరూపరసతామివ భజే, ౫౫ 
టో తో రా 

వ్యా, స్వాదిత ఇతి, స్వయం స్వాదితః ఆదౌ" స్వయ మేవా దాయ పీతః-లథానం 

తరం౦-= ప్రీయతి మెః ఎధితమానం పరి తనమా నం యథా తథా అంభఖతో గ్రాహీతిః స్వవా 

సేన పాయిత ఇత్యర్వః, తతః వ్రీయళతి మెస్సవా నీతః యుగ పేక పాల్తేణ పిత ఇత్యీర్తః 
అసవః శ్రుమెదానాం ప్ర తిపదం వ్ర తవారం వకరూపరసతాం అ నేక విధ స్వాదల్వం- 

ఉ ్రతరో కి రాతిళయరసవత్తాం, య. ర స్య సళబ్దస్య సుఖ చేరి సమాసః-నఫ్ సమా 

సేన లోపస్ఫ్యాత్ + భిబేఇవ ప్రే సేవ, ప్రారెణోపచాం విశే షాద్భొక్యేషు రసవికెష 
స్నాధ్థదితి భాం ఒంై కనాన కా కాలే నరాల పితు త్వాత్కాా 

శ్యశీంగ 0 ఛభాఫదేక 9=స్వాద నాదీ నా మ కథర్లాణా మేక సి న్నాసనే క్రమేణ సంబం 



ాత్సర్యాయ భేదళ్చ-తయోస్సంసృ ష్టయోర నేకర సత్యో లేమా బీజ త్వా తయా 'సవాం 
-గాంగి భావేన సంకరః, 

మూ, ఫలాల గాననుకో రుం విభ్యమానివ వధూనయనానామ్, 

త జే మృదువిలోలపలాశై. ర్స రప పీచిషు కంపః, ౫౬ 

వ్యా, భూ విలా సేతి, భూ)విలాసైః భూభంగాః సుభ గాకా సుందరాక - 

వధూనయనానాం నిభృమాన్విలాసాక్ అనుక ర్తుం ,తేరాతానం సమోక ర్తుమివేతి 

ఫలో తేక, మృదువిలోలపలాకె ౩ ఈపత్రిరళదళైః ఉత్చలైః చవకేషు యా 

ఏ-చయః మధూర్థయః తాసు యః కంపః స ఆదదే స్వీక్ఫితః నతు స్వకంపం తస్య 

విలోలవిశేపుణేస వో క త్వత్, తత్స శౌరళ్చా తదోోగ ఏవ పూర్వం చే త్ర త్రృమాత్ర, 

సాన్యభ 'జాముత్చిలా నాం క ంపబూనవీ చియో గాత్సభూూవిలాస సత త,సామ్యులాభో 

బాత ఇత్యే శి; 

మరా. టను ల్ల వవిదంశరుచీనాం హృద్య తాముపయయాా రమణానామ్, 

ఫుల్ల లోచనపిలీనసరో జై రంగ నాస్యచహక్రై ర ధువారః ౫౭ 
వ్యా, ఓప్ప్వేతి, ఓస్ట ఏవపల్ల వః తస్య విదంశే దంళ నే రుచిరఖిలాపో యేషాం 

తేపాం ముఖసురాపానమిపషేణ అధరం పిపాసతా మిత్యర్థః రమణా నాం ఫుల్లాని లోచ 

నా స్యేవ విలీనసరోజూని యేషు లెః - ఆంగ నా స్యేవ చషశకౌని పానపాత్రాణి, నిః 

“వపషకో2_ స్త్రీ పానపాత్రి" మిత్యమరః, వేర్మధువారః మధుపానావృ ల్రిః న్ 

వాద్య తాం వృాదయ పీయతౌముపయయోా, వృాదయస్య ప్రి పీయి ఇతి యతృ్ర 

త్యెయః, హృదయస్య వృాళ్లీఖేత్యాదినా వాక్యానికి రమగపశేషణార్థ శే బాతుక 

శొవ్యలీంగ'స సంకీర్ణ రూప కెెలంకౌరః, 

మూ, ప్రాష్య తే గుణవ తాపి గుణానాం వ్య క్రమాశ్రయవ కేన విశేమః, 
తిత్తిధా హీ దయితాననద త్తం వ్యాన శే మధుర సాతిశ యేన, ౫౮ 

వ్యాః ప్రాప్యత ఇలి, గుణవతాపి విశిమేనాపీ ఆశ్యయవ కే నాళ్యయవి కే పే, 

గుణానాం విశేషః చే కర్ణ 8 ప్రాప్య తే లభ్య తే, వ్య కం, తత్తథ్రా యదు కంత తథ 

వేఠ్యర అథవా షే. విశేవుః వ్యక్త కం స్పష్టం ప్రా పాప ప్య లే-తత్చ్యూర్యో క్తార్ధరూపం 

తథా 'కాద్భగోవ-హి యస్తాత్ దయితాయాః ఆన "నేన నకరణేన దత్తం మధు రసాతి 

శయేన స్వాదు పృక నేణ కర్తా న్యాన శే వ్యాపం, విశేషేణ కాన ననన 

రూపో2జ_రాంతర న్యాసః, 

వక్ష ట్టి ర త్న వ కేవ్యురితి "కాం కాంత దంతపదమండనలత్మీ మ్, 

బజ్జి రే బహుముళా; ప్ర మదానా మోవ్య మావక నుదోమధువారాః। 
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వ్యా, వీక్యేతీ, రత్నచవ.కేషు సృటికౌదిమణిపార్రేను ఆతిరిక్తాం యావ కొప 
ఏ ప టు. యద్దంతపదం తదేవ మండనం తస స్య అత్మ mn చో భాం= 

పసృతిబిందితామితి శేషః, వీక్ష్యు ఓష్టయావక నుదః అధరలామారాగాపహారిణః మధు 

లే మధుపానాభ్యాసాః- ప షై వస్త బహుమతాః ఆభిమతాః, వర్తమౌా నే క్తఃః 
ఠద్యోగాత్ శ కస్యచ వర్తమాని ఇతి షష్టీ, జజ్ఞిరే జాతాః, తేషాం సీయాను 

రాగ చివ్నా ప, కెళక త్వాదితీ భావః, అతిర క్తామితి పారే చష.కేష్వతి తామ్ర మిత్యర్థ 1, 

ఆవ, మధుపా నాద్వి తో చ నేము రాగోత్స త్తి రధ ఇభ్యళ్చ లామా రాగ నివృ లి 

ర ర ధ్వాననయోళ్చానోన్యగంధథసం క్రాంతిరితి స్థలే స సత్యు తే త్వ తే 

వరా, లోచనాధర కృళాహృతరాగా హతా 

వారుణీ వరగుణాత గుణానాం వ్యత్యయం వినిమయం ను వితేశే, 
వ్యా, లోచ నేతి లోచ నే చాధరశ్చ ,లోచ గాధరం-ో సమాద్రా భద” ఇతి 

వ్యఖిచారజ్ఞాప నా న్నా త్రాధరళ బ్దస్య వూర్వనిపాత 8, కృతళ్చాసావాప్యాశ్ ళ్టిీ విశే 

పణ సమౌసః, లోచనాధరస్య కృతావృతో రాగో యయా సా తథోన్తా - లోచ 

నయోః కృతరాగా అధరాదాసమం తాల్ హృతరాగా చేత్యర్థ కః మస్ట్యుగ్ధస్య సంబంధ 

సామాన్యస్య యోగ్యవి శేషప ర్యవసానని య మేన య న! యోరాత్నే 
పాత్ .త థా చ ఆధంలోచనగుణయో;ః రాగతద్విర వాయోః ఎానపరన) “6 కృతవ 

తీత్యర్థః, తథా వాసిలేన సంగంధ సుగ్రాంతినురభఖి తేన ఆన నేన విశేషితో2_తీశయితో 

గంధో యస్యాస్సా యద్వా వానితాననా చ సా అన నేనెవ విశేషితగంధా చేతి 

కృతబహు వహ ర్వి శేషణసమౌసః, ఉభయ ధాప్యాననసం క్రాంతస్వగ ౦ధా స్వసం 

శాంతాననగంధా చేత్యర్గః, ఏవంభూతా వారుణీ మదిరా - పరగుణారి గుణా నాం 
పరయోర్లో-చ నాధరయోః గుణౌ చ పరస్యాననస్య గుణః ఆత్మనో వారుణ్యాః గుణళ్చ 
పరగుణారి, గుణాః తేషాం పరగుణాత్శి గుణా నాం వ్యత్యయం ను వినిమయం ను 

వితేనే విస్తారయామాస, ప్రామాదిక వస్తుపరివృ ల్లీర్వ కత్యయః బుద్ధి స్థివూర్వకాత్ 

వినిమయః-=అత త్ర, తంత్రోచ్చరితస్య పరగుణళ బ్బసా్య్యావృ త్వా పరగుణా చ పరగుణాత్మ 

గుణా చేరి విగ్రవాః కథంచిదగ త్యా సోఢవ్యః, ఉపమౌానపూర్వపదబహు ప్రీపొ 

వత్ .త థా చాయమర్థ 8 _ పరగుణయోరధరలోచనగుణయోః రాగతద్విరవాయోః 
వ్యత్యయం ను వినిమయం ను వితేనే- తథా పరగుణాత గుణయోరాననగం ధాత్మ 

గంధయోళ్న వ్వత్వయం ను వినినమయం ను విలేనేే అన కథమన్నసీ న్నన 
భర్గోపలంభి సంధి ఇలీ భావః, అత్ర, baw Bis షా 

యోర్వా 'భేదేఒ.ప్య భే దాధ్యనసాయా దేకత్వవాచో యుక్రిః = తన్తూలాతిళయో 

క్ర క్త శ్రనుప్రాణితా చేయం వ్యత్యయవినినయయో రన్యతరకరణోత్చే శేతే గంకేపః। 

ఛౌ చ వ్యంజకౌ ప్రయో -గాళ్ళ్రతీయనూ నా = నుళబ్దస్తు సంశయమే, అలలే ్రేచం 



బోధ్యం-- అధరస్య రాగగుణం లోచనయారధ త్త, లోచనయోక్ళాళ థ్” మధ 

రస్యాధ శేతి వ్యత్య యః, ఉభయ త్ర, స్వవ్వగుణం మాల్యరూ పేణ దత్త్వా పరగుణ 

మ క్రీణాదితి వినిమయః, తథా స్వామోదం వదనే నిధాయ తదామోదమొద శ్రేతీ 

వ్యక్యయః, తదేవ మూల్యరూ పేణ దత్వా తదామోదను న ణాదితీ వినిమయ ఇతీం 

మూ, తుల్యహావమనీ నీతోత్సలమత్లోః కర్ణ గం నిరువకారి నిది తాం, 

యోావీతస్సున్బాగివ ప్ర పవిఛే జే ల “భి కేతణరుచిర, దరాగ$ః, ౬౧ 

వ్యా, తు ల్యేతి, అన్షోః ప శం ఆకీకుల్యాక్సతి-యోపికః క్ల గం కర్తా 

వతంసీకృతం ఆనిచోత్సలం' నిరుపకౌరి అనుపకెరకం విదిత్వా జ్ఞా శ్వా-కశ్కార్యలో 

భాయాః క గ్లాంతవిై్రా ౦లేన అ ఫ్యైన కృత త్వాదితి భావః, వదరాగః నుహృదిన ఉత్స 

అస్య బంధురివ-అనిష్టని వారక త్వాదితి భావః, అంభిబేశ్షణరుచిః ఆహితనయనశకౌంతీ 

గృకొ పృవిభ్లేజే వగ్గాంకరాపాద నేన విలక్ష ణాద క్లో వ్యావ _యామాస-ళతోవిచ్చి త్రి 

విశేషకర త్వాదితి భావః, 

మూ, శీణయావకరసోఒవ్యతిపానై ః కాంతదంతవదసంభృతశోభః, 

ఆయ యావలిగ రామివ వధ్వాస్సాం దృ తామధం పల్లవ రాగః,౬ ౨ 

దయికస్య దంతపబేన దంతక్ష లేన సంభృతా శోభా యస్య 'సః-వ ధ్వాః అధరపల్ల వ 

రాగః అతితరామతిమౌా త,౧- ఆతీళ బ్ఞాక్రర పృత్యయే * “కమే ల్రిజ్ వ్యయ ఘే త్యాది 

నా ఆము ప్రత్యయః, త కళా రం _క్రొరిత్యవ్యయత్వం, సాంద్రృతాం ఘనత్వం 

ఆయయావివ త్ ఇవ- వ్రీయోపభోగ చివ్నామిండి తా నాం శామిన్యవయవా నాం 

కిమనై నిర్మండననై రితి భావః, ఆత్ర, శీణస్యాపీ సాంద్ర లేతి ఏరోధః. కాంతదంతే 

త్యాదివి శేషణగ త్యా సాం దృత్వే హీతూక్వ్యా కావ్యలింగం, తత్సంకీ రా చో త్పేశా, 

మూ, రాగకాంతనయ నేషు నితాంతం విద్రుమారుణకపోలత లేము, 

సక్యగాకి దదృ శే వనితానాం దర్పణేష్వివ ముఖేషు మన శ్రీః ౬౩ 
వ్యా, రాగేతి, వనితానాం సర్వ గాపీ సక్వాంగగ తాపి, ఈఅం తాత్యం తే'త్యా 

దినా డ పృత్యయః* మద'గ్రీః రాగేణ కౌంతాని నయనాని యేషు లేము విద్రుమవదరు 

ణాని కపోలతలాని యేషు తేషు ముఖేషు దర్పణేష్వివ నితాంతం దదృశే, తేషాం 
నయనాదౌ నైర్మల్యేన తత్ర, విశేషతో రాగాభివ్య క్రిసంభ వాదితి భావః, అ శ్రీ మద 

శ్రీః సర్వగావీ ముఖే ప్వేవ దద్భళ ఇతీ విరోధః, తస్య ముఖవిశేవషకో ౩ సమా ధానా 

త్కావ్యలిం గాను ప్రాణితో విరోధాభాస ఇతి సంకరః, స చోపమయా సంసృజ్య తే, 
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నమూ, బద్ద కోవవికృతీరవీ రాకూ శారు కాభినుగ తాముపరి జ్వే, 
వళ్య తాం మధుశుదో దయికానామాగ వో హిత మిచ స గిసర్వః, 

వ్యా బ్బ గతీ, బదా కోెపీన ' wr టం కాలో అవీ రామా కర్శ - 

చారుతా ఫౌందగ్యం కళ గీ చ్రైైల౪ఖినుత తాం పీ వీయవాల్లభ్యం ఉప పని న్యే యు సౌందర్యం 

పీ విక్సతిమవీ నోచయతీట్ భావః, పభ వప దయితానాం పళ్యతాం వి్ధే 

రం గప ష్ తథాహి--- సర్వః ఆక్క వహీ హీతమిచ్చృతి 5 “కామయ లే , ఆతక్వారుతా 

స్ర్రీశ్వాల్ శ ఆాముపచకౌర-నా ధుముదసు ఫంస్యాల్ పుంసామితీ యు క్షమిత్వగ 8, 

అక్ర, వికృతా రా ఆపహ్యభిమ తాః-కపీతా అనీ వళ్యా ఇతి విగోధస్య చారుతామదాభ్య్యం 

సమౌఛాచాదుభయగ్రాని ల వ్యాసేన సంస్ఫజ్య లే, 

వగా, వాసపాం "సధిలతాముప నాభి హ్రీనిరాసకువ చే కుపిగాని, 
యోవీ. 'తాంనిదధతీ గుణపశ్నే నిక మాగ్గ మదిరావచనీయమ్,.౬౫ 
వ్యా, వాససామిలీ, ఉప నాభి క aT శిథిల తాం-హీఏనిరాసం 

అజ్ఞా త్యాగం-అపదే పితాని అస్తానకోపాంళ్చ గుణపశత్నే నిదధతీ గుణకోటూ నివేళ 

యంతీ దోపానే జ్యతాక గణా కర్వతీత్యర్థ $+ మదిర యోషితౌం వచనీయం=న 

నాభిం దర యేడిత్యాదికా స్రనిపి ర్థాచరణనించాం నిర్మమొక్ష నిర వలీ, అన్యదా 

Sey వస్తె థిల్యాదీ నాం తచానీం గుణత్వాన్న కళ్చిద్వచనీయావ కాళ 

ఇత్యర్థః 

మూ, భ కృషూపనఖి నిత్నీప పతీనామాత నో మధుమదోద్యమి తానామ్, 
ప్రీ డయా విఫలయా వనితానాం నస్థితం నవిగతం హృదయేభ్యః, 

వ్యాః ళ్ ప. ఉపసఖి సభీసమా స శు సమానా క్యా గ వః 

ఆక వో చేహో౯కా ని, “ఆశా జీజే ధృతా చప్ప స్వా వే పరమాత్మ ని ఇతి వెజ 

యంతీ, భ్ రృ నిష తీనాం నిపాతయంతీనాం భ్ కవాణాముప పరి పతంసీనా 

మిత్యగ్శ క au ర్న ిమితి కికల్పాన్నుమ భావః, కుతః * మమ ఉద్య 

మితానాం శ్రేరితానాం నతు స్వేచ్భయేతి భావః, వనితానాం అనుర కర్రీణాం, 

ని, *వనితాజని తాత్వర్థానురాగారోూంచ యోషితీ? త్యమరః, వాదయీము విఫలయా, 
అనుచితాచర ణాడితి భావః, వ్రిడయా నక్భీతం న విగతం నాపగతం చ వై ఫల్యా 

త్రస్ఫచ ee were నోభ యని పే ధవివోధ 8, యద్యఫ్య త్ర, 

స్ధితి యా "పీక్ష యాధిక రణక్యం 'సంభవలీ, ఏవమపీ విగమన ర సృత్యపాదాన 

Pres పంచమ, నను గాతాపాయో సి సి విగమనస్య ప్ర చఉధాత్, కత్క థం 

ధు వమపాయే?_పాదానమిక్యషపాదానత్యం ఉచ్యతే, న వ. విగమనమాతృం 

ప తీషిధ్య తే, కిం రగ్భి, వాదయావధికం తత్, తస్తాత్ శృతీషేభవిషయనూచ నా 

యాపాదానవిశివ్రస్య "విమనస్య నల్లా సంబంధ ఇక్యేక క్ర కమః 



మూ, రుంధతీ నయనవాక్యవి కాసం సాదితోభయకరా వరిరంఖే, 

వ్రీడితస్య లలితం యువతీనాం శీ బతా బవహుగురై రనుజ హే, 

వ్యా, రుంధతీతీ, నయనా నాం వాక్యానాం చ వికౌసం స్రాగల §ం రుంథతీ 

పృతిబధ్నతీ 'సంకుచితం కుర్వతీ, లఘ్వతరం ఫపూర్వమితి నయనళ బ్రస్య వూర్వ 

నిపాతః, తథా, పరిరంభే సంశ్లేషే సాదితౌ నంభితావపమొాకృతా ఉభా కళా 

యయా సా యువతీనాం సంబంధినీ వీబతా, fee మతౌః, ఈ “అనుపసన్షాత్ఫు 

ల తీబకృళోల్లామాి ఇతి నిపాత నా తాధుః, తాసాం భావః మీబ తా, శీత్వతలోర్దుణ 

వచనస్య ఫుంవద్భావో వక్తవ్యి ఇతి పుంవద్భావః, బహుగుకై 8 దృష్టిసంకో-చనా 

దిఖిః a Cages ఈ భావే కః, లలితం విలాసం అనుజ అనుచ 

యోూపిదుద్ధ Mra మానవత్యపి యా దయితాంకమ్, 

కారయత్యనిభ ఏలా గుణదో పే. స వారుణీ ఖలు ర హస్యవి భేదమ్, ౬రొ 

వ్యా, యోషిదిరిం ఉద్ధతః ఉత్కుటః మనోభ జేన యో రాగ; ప్రీతిః సయస్యా 

స్పా యోషిత్ మౌనవత్యపి దయితస్య అంకం యయా, యతో మౌనాద్రాగో బలీ 
యా నితి భావః, లాఘవదోవం పరివారతీ --కౌరయతీతి, అనిభృతా చపలా (ఆతి 

శయేన పీ లేత్యర్థ 1) ఆశకౌార్య కారిణీతి యావత్ వారుణీ మదిరా - గణదోషే గుణేను 

దోషేషు చ విషయే, ఈ సర్వోద్వందోవిభా సైకవద్భవతీతి ద్వందై పకక ద్భానః, 

రవాస్యస్య విభేదం భంగం కెౌరయతి ఖలు, నిగూహితావీ గుణదోషా చ శౌ 

తీత్యర్థ 1 అతో నిగూఢరాగప్రకటనం |పృకటమానత్యాగళ్చ మక్తాయా న న లాఘన 
(WU 

మావహాతి అబుద్ధివూర్వక త్వాదితి భావః 

మూ, ఆహీలేను మధునా మధుర" ల్వే చేష్టితస్య మి తే ను వికాసమ్, 

అఆబఖౌ నవ ఇవోద్ధ తరాగః కామిసీష్యవసరః కుసుమేపోః, ౬౯ా 

వ్యా ఆహిత ఇతీ, మధునా మద్యేన చేష్టితస్య వ్యాపారస్య మధుర త్వే ఆహీ 

"లేను ప్రాగస త్యేవ మధుర ల్వే సంప పృత్యుత్పాది తేవా, యద్వా వికౌసంగ మితేన్కు పా ప్రా 

క్సల్యేన మాధుశ్యే పృకర్దం ప్రావిశే వా సతి ఉద్ధతరాగః ఊది క్షరాగః ఆతఏవ 

కరసు వేపోః కానుస్య సాననను ఆవసరః వ, వేళః నవ ఇవ అబభౌ, నిత్యసన్నిహి 

తోజఒపీ నుదనః శామినీమషు మదకృత తా త్కాలిక చే హైమాధుర్యాడ్రాగో ద్రే శీ సతీ 

అవూర్వవదుద్దీప2_భూ దిత్యర్థ శ సంళయాను ప్రాణీ లేయము లే ఏమో, 
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మాగమన నృడవి నూరూఢధి రెరానః రక రంతుమితి శంకితనాథాః, 

ఆూమితో న మదిరాం భృశమిషుః ప్రే ప్రేమ సశళ్యతి భయాన్యస జేఒవి, 

వ్యా, మాగమన్ని లీ, శంకిత నా థాః అవిళ్వ స సపురుపా 8 యోషితః.మదేన విమాూఢ 

ధిః _ద్ధిబుద్ధిక నో౭._ సాక చా మ్ విసృజ్య ఈ పృపూర్వ్యా దుజ్ఞ లే స్ఫమా సేన్. 

పూ ర్వేక్న్యో ల్యవ్, అన్య త, ప. మొగవమకొ న గచ్చ్భంత్వితి మనీవయేతి శేషః, 

గ మేర్గాజిలుజ్ సవాజోో్యగ ఇక్యడా (మృతి షేధః, మదిరాం భృశనుతీమా త్రం 

“ను, శేచ్చంతీ స్మ +. కింతు మదవిమోవాభ యాదీష దేవ పప త్య 80 Bais 

స్వేను జ్నేవాః ఆపడే ఆస్థా నేసి భయాన్యనిష్టాని పశ్యత్యు తే క్షే శే, శంకత ఇతి 

యావత్, శంకౌహేౌతౌ పేమి క రృతోపబారః, 
Jn ౨ 

అవ, ఇ 0 పాననోష్టీం వర్గ యిత్వాధు నా సురతమభిధ కే, 

చి త్తనిర్భ్భతివిధాయి వివిక్షం మన్న థో మధుమదళ్శశిభాసః, 
సంగమిశ్చదయి తె ః న నయంగిపే మకామపి భువం ప నుదానామ్, 

ఎ ఢీ (© 

వ్యా, చి కేతి, చిత్తస్య చేకసః నిర్వృతివిధాయి సుఖకరం = వివి కం రవాః, 

ని, “వివి క్షం రవాసీ స్మృతి మితి విశ్వః, మన నృథః, మధుమదః మధునా మద్యేన 

కృతోమదః, శశి ధాససః చం ద్రి కౌః దయిహైస సృంగమళ్చ ఈ “వృస్థాయూ సితీని 

పాత నాత్సవాళ చ్లా ప్రృయోశేఒ-వి సవోసై తృతీయా, ఏతాని _ సృమదానాం డేను 
వియోగాసపహీత్యావసార సంభోగం శోనువి భువం కెొంచిద్దళాం నయంతీస, రత్యవ 

మలర్ క్ మ్య కృంగారావ్య్థాం రీ డామయీం నిన్యురిత్యర్థః, ల్లో శ్లో క గ్రామా ఖిలాపో 

రాగళ్ళ స్నేవాః డేను రతి సథా, శృంగార శ్చేతి సంభోగ స్పస్తావర్థి ప్ర పక్షీ రితి 

ఇతి, ఉక్తం చ రసరత్నాక శే జ క్లో కే శానా దిదృతా ర మ్యేషు లేవ్నింశా త్వభి 

లాపకః, లాగ రంగాలు స్పా్యత్ నవా వ్యా కియా, తద్వియో గా 

సవాం ప్రేమ రతీ _సళ్ళవావ ర్హనం, శృంగార స్పత్సమం క్రీడా సంభోగస్స ప్రధా 
9 కమా దిలీ, 

ఆవ, (క్రీ డావస్థా మే వావా, 

మరా, ధార్ష ఫ్రలంఘిశయథో చిత భూమా నిర్భయం విలులితాలకమా ల్యే, 
ఆ 

సీరతివి సుమేషు5 సః మానిసి థా కుసుమేషుర్శ త్తమ త్త ఇవ విభ్యమమా ౭౨ 

వ్యా, ధాన్వ్యైతి, ధాస్ట్యాన ప్రాగళ్ళే వన నిర్గజ్ఞకయా అంఘితా ఆతిశ్రాంతా 

యథోచితా క్రీము యోగ్యాభూమిర్మ ర్యాదా యనీ కా తథో కే-చుంబనతాడనమణి 
శ్కాతసీరపురుషాయితాదా సె సరము చ్భృంఖల పృ శ్లేరితి భావః, నిర్ణయం యథా 



తథా విలులితాని ఆకర ర అాకులి తాన్యల కామాల్యాని చ యస్మి డ్ తనీ క =వానినీనాం 

రతివిధా సురతవి ధా-నీ.కును మేను ర్మ త్తమ త్తః ఆతిశయేన మత్తః నుర్తపృకౌర 

ఇవ.వి భ మం విబ్బంభణం-అప షు మ్ త్త gn న కరోతీతి భావః, శు 6 ప, కారే 
© (UU 

గుణవచని స్యేతి ద్విర్వచనం, కారయితరి కర రృృతో్వోపచారాదియము త్చే ఏతా, 

మూ, శీధుపానవిధుశేషు వధూనాం నఖ్న తామునగ తేషు వవుమ్లు, 
ఈహీతం రత్రిరసాహితభావం ఏీతలత్యుమపి కామిము రేజే, ౭3 

వ్యా, శీధ్వితి, శీధుపా నేన మద్యపా నేన విధు రెషు మ నిం “మెరేయ 

మౌసవళ్శీధు రిత్యమరః, అఆతఏవ వపుష్టు స్వాంగేషు నిఘ్నతాం పి యపరాధీనతాం ఓ లీ ఏ 
ఉపగ లేషు సత్సు, ని, “ఆధీనో నిఘ్న ఆయు త్ర త్రి ఇత్యమరః, వధూనాం సంబంధిర తి 

రజేషు సురతసుఖా స్వాదేషు ఆహిఠ భావం ద త్తచి త్తం-కొమిము విషయే  ఈపొతం 

చుంబనతాడ నాది చేస్తితం-వీఠఅక్షుం నిర్విషయమ స్థా నకృతమ పీత్యర్థ 8; రేజే రరాజ, 

రాగిణాం సలలిత నుసి శోభత ఇతి భావః, 
అవ, అధునా సురతవణపసంహరక- పృథాతవర్ల నమారభ తే, 

మూ, అన్యోన్యర _కృమససామధథ బిభ్రతీనాం 

చేతోభువస్సురసఖాప్పరసాం నిచేశమ్, 

వె బోధిక ధ్వనివిభావితపశ్చిమా రా 

సా సంహ లేవ పరివృ_క్రిమియాయ రాశ్రిః, ౭౮ 
వ్యా అన్య్యోనే స్యతి, ఆధ సురసఖా ఇం ౦౧, సప వా" ను! తేపామప్పర 

సొం ఇ అన్యోన్యర క్త కమనసాం పరస్పరానుర క్ర క చిత్తాగాం చేతోభళువః శ మస్ట నిదె 

శం జం బిభ తినాం స స్మరవిభేయా నాం తాసు రమమా ణా స్వే వేత్యర్థః, శపస్టిచా 

నాదర ఇతి వష, oe పృబోధన నభ శీల్పమేసాం వై వె బోధికౌః వై er, 4 

“శిల్చ'మితి ఠకో, తేషాం ధ్వనిఖిః గీతర వై 1-విఖావితః అభ్యూపిఈః పనో చర 

Here ee ళథోకా సా oS సంవ్భాతా సంతి హ్ 
నుఖినాం భూయానపీకాలో లఘీయానివ భవతీతి భావః, పరివృ తిం నివృతి న 
య ప ప, భాతక ల్బాభూ దిత్యర్థః, 

మూ, నిద్రావినోదితని తాంతరతిక్ష మానా 
మాయామి మంగళనినాదవిబోధితానామ్, 

రామాసు భావివిర హాకులితాసు యూనాం 

తత్పూర్వ తామివ సమాదధిశే రఠాని, ౭౫% 
వ్యా నిదెతి, నిద్రయా వినోదితః అపనీఠః నితాంత మత్యంతం యోర త్యాః 

కృ మళ్ళ్రమః ఇయేసాం తేషాం ఆయామిఖ్ః ఆయా మివద్శిః ద్ర్సెః మంగళనినాదైః 

వై బోధిక ధ్వనిఖిః గీతరవై 8 విబోధితానాం యూనాం-కామాను రమణీష్కు భానినా 
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విరహేణ ఆకులితాను సంభ్రమితాను 'సతీమ-అతఏవ రతాని, తా న్యేవ వూర్వాణి 

ప్రృథమౌని యేషాం తత్ప్చూర్వాణి తేషాం భావ సత్సూర్యతా తాం భావే తల్, 

సమౌదధిర ఇవ స్రావుకి జేత్యు త్పేకు, ఆద్యనురతవదాదరాత్. ప్రావ ర్హం లేత్యర్థః, 

యదు త్తర కొలదుర్ల భం తదతితృస్త్టయానుభూయత ఇతి భావః, 

మూ, కాంతాజనం సురత ఫేదనిమోలితాతం 

సంవాహీతు సమువయానివ మందమండమ్, 

హే పము మాల్యమదిరావరిభోగ గంధా 
నావిళ్ళ కార రజనీపరివృ లివాయుః, ౭౬ 

వ జాని 

వ్యా, కౌంలేతి, సుకతఖేదేన నిమిలితాని అల్నీణి యేన తం, జఊీబహు ద్రీహా 

సక్ట్యత్షో స్సా సం గాత్ షచ్’ ఇతి వచ్ సమాసాంతః, కౌంతాజనం శ్రీసమూాహం 

సంవాహితుం సంచావాయితు మివ 'ఖే దాపనో దార్భమంగ మర నం క ర్హుమి చేక్యర్థ 8, నిం 

“సంచావానం చావా నేపి నరాదేరంగమర్ష న ఇతి విక్వః, ఈ వావ ప్రయత్న ఇతి 

ధాతోరణ్యం తాత్తుమున్ అన్యథా సంవావాయితుమితి ణిచళ్ళ వణం స్యాత్ + మంద 

జ ళల ఆజ్ మందం మంద పృకారం * సృశాశే గుణవ-చని స్యేతిద్విర్భావః, కర్త ధారయవచద్భా 

వాత్నుపోలుక్ -సముపయాక- సంవా౯ శనై రుత్సర్చ౯ రజనీపరివృ త్రివాయుః నిళావ 

సానమారుతః- వానే ్యషు మాల్యానిచ మదిరాచ పరిభోగోవిమర్షళ్చ తేసాం గంధాక౯ా 

ఆవిళ్చ కౌర బహిః ప్రసారయామా సేత్యర్థ 8, ఆత్ర, సంవాహీతుమి వేత్యు క్పే కాయా 

మాంద్యగుణమూల త్వాద్గుణని మి త్త శ్రీయాఫలో త్పేషా, 

నరా, ఆమోడవాసితెచలాధరపల్ల వేషు 

ఐడాక పూయితేవిపాటలభో చ నేము, 

వ్యామృష్థవ త తిలశేవు విలాసిసీనాం 

శోభాం బబంధ వదనేమ మదావేశేషః, ౭2౭ 

వ్యా, ఆమోదేతీ, ఆమోదేన మద్యగంధేన వానితాః నురఖితాః చలాః దుష్ట 

ము క్ష త్వాత్ స్పురంతళ్ళ్చ ఆధరపల్ల వా యేషు = నీద్రాక పాయితవిపాటల లో చ నేషు 

నిద్రయా కపాయితాని - అపటూకృళలౌని _ విపాటలాన్యరుణాని లో-చనాని యేసు 

తేషు, ని, “కపాయనస్తు వశేణ క్రీ నిర్యాసే రంజశౌదికే నురభావపటా ర కే 

మధుకే లవణే౭_పీ చేతి కేశవః, వ్యామృష్తాని సృమృష్టాణి పత్రాణి పత్ర, రేఖా 

సిలకాళ్ళ యేషు తేషు విలాసినీనాం వద "నేషు-మదావ శేషః పరిభో-గావశిష్టో మదః 

శోభాం బబంధ చశౌశేత్యర్ల 1+ మండనాంతరాపాయే మద కేవ ఏవ మండనం బభూ 

జేక్యర్థః శ్రీగౌం నుద ఏవ భూషణమితి భావః, 
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మూ, గతవతి నఖ రేఖాలత్యు తా మంగరాగే 

సమవవయితవీతా తా మ్రబించాధరాణామ్, 
విరవావిదుర మిషా సత్సఖీవాం గనానాం 

హృదయ నువలలం'ే రాతి త్రిసంభోగ లన్నీ కి ౭౮ 

ఇలీ శ్రీభారవికృతా కి రా తార్టునియే క్వి పదలాంఛ నే 

మహా కా బ్యే నురనుందరీసంభోగవర్ల నం నవమస్సర్తః, 
ర ౧ 

అద జ ఆ సగార్యార ల సమూ ప్తమ్, 

వ్యా, గతవతీతి, అంగరాగే అంగవిలేప నే-నఖనేఖాసు నఖపబేషు అత్యుతాం 

ఇద జో, “వాం జ్ జు దృళ్యతాం గతవతి సతి సమర్హాత్త నాత్రావ శే పె సతీత్యర్థ ః, కించ బింబతు లో 

ధరఃబించాధరః . "కసా వాది త్వాన్మ ధ్యమపద లోపిసమా నాధిక రణసమాస ఇతి 

వామనః, 1? సమబెర తె గయితెః పీతాః పిడితాః-అతఏవ ఆతిపీడనాత్ ఆతామా 
౦... శా ఏ౧ ఓ... లో 

స్పమంతతో రక్తః బించాధరాః యాసాం తాసాం అంగనా నాం సంబంధి= విరహేణ 

ఆహ్నీ కేన వియో-గన విధురం వివ్వాలం వృాదయం-రా ల, తి సంభోగఅవ్మీః నఖప దాది 

కొ భకర ల ఇస్తా ఆపా సత్సఖీవ నిపుణసహూచరీవ ఆవలలం'బే న 

యోపభోగ చివ్నాళో భావలోక నలాల సాః కథం చిద్విరహమ'సవాం లేత్యర్థ జ, శ్రాతో 
జో మాలంశకౌరః, మాలినీవృ త్తం, అతణం తూ క్షం, 

ఇతి శ్రీపద వాక్య ప్ర, ప మాణపారా వారపారీణ శ్రీమహామవోపాధ్యాయ 

కోలా చలమలి నాథనూరివిర చితాయాం కిరాతాక్టునీయ వ్యాఖ్యాయాం 
/ య 

ఘ౦టాపథ సమా ఖ్యాయాం నవమస్సర్తః, 

సమా _ప్తఃః 

+ బించాధర ఇతి వృత్తే మధ్యమపద లోపి న్యామితి పంచమౌధికరణద్వితీ 

యాధ్యాయ పంచదళనూత్రే జేతి బోధ్యం, 

చెన్న పురి; వావిళ్ల రామస్వామిశా త్త ఆండ్ సన్ వారి 

వావిళ్ల! 'పెన్సున ము, దృితనా, 1960, 



నం స్కృ త గ ౦ధము'లు 
| 

అ ప) రాణ టే ౦థ ములు, ఆ. 

పతి 1_8 ర్పుః ఆత 

చాలరామాయణము, సటీక స్టే 0 2 

శ్రీమద్రామాయణము, మూలము క్ట 8 0 

99 సుందర కౌండము, మూలను 666 2 0 

38 ఉతర కౌండము, రఫ్ 669 1 0 

శ్రీమద్రామాయణము, వ్యాఖ్యానచతు స్టయవిళివ్రము, 2 సంపుటములు 25 0 

శ్రీమద్రామాయణము, ఉ త్తరశాండసహా, ఆం ధ్ర, తాత్పర్య సహితము 

7 వాల్యములు అ 17 0 

బాలకాండ్య ఆం (ధ్ర తౌత్పర్య సహీతము పభ + 

ఆయోధ్యా కాండము 99 9696 శ 

అరణ్య కాండము వ్ 8 0 

కిపి_6 ధా కౌండము ఫ్ స్ట 8 0 

నుందర కౌెందడము 99 4 0 

యుద్ధ కాండము ఫా హ్ 5 0 

ఉ త్రరకౌండము 99 99౪ * 

శాశీమాహార నము తెనుంగువచ నము వ్ర 0 8 

గయామౌాహార ్యము, 'తెనుగువచనమా ఫో 0 10 

సింహాచల వే తృమావోర్శ గను 33 i 0 8 

జగ న్నాథమాహాత ఫ్రీయు, తెనుగువచనము 668 0 38 

ధనుర్గాసమౌావోత శ్రము, ఆం ధ, తాత్పర్యము వ 0 8 

శ్రీమహా భారతము, గచ్భద్వా నఖ్యానసహితను, రి సంపుటవాలు ... 40 0 

శ్రీమద్భాగవతము, శ్రీ భరీయవ్యాఖ్య్యానసహితము అ 15 0 

శ్రీ చేవ భాగవతము, సవ్యాఖ్యానము 4158 0 

ఈ వైదిక గ్ర 0థ ములు 6త- 

అభి ళ్ళవణమ్ (0 0 8 

అమావాస్యాతర మా అసి 0 1 

ఆప _సంపగ్భవ్యానూ త ములు 666 0 8 

ఆం [్రద్రా విడసం ధ్యావంద నము ఫం 0 8 

బు గ్వేద దేవతార్చన ఫ్ 0 8 

బుగ్వేద పూర్వ ప్రృయోగాదర్శము, మేలు ప్రతి ౭9౨ 2 8 



పతి 1.8 రో, OD 

బుగ్వేదశ్రాద్ధ ప్రయోగము పః 
బుగ్వేదసం ధ్యావంద నము, సటీక (| 

తిథిమం తృమాలు, (ఆ రాధ్యులది) ( 
బేవతార్చన, చిన్నసెజు °0౪ 

పంచనూ క్షములు, సస్వరము 904 

పంచోపనివత్తుల్కు తె త్తిరీయము (సస్వరము) 
ఫ్ర (బృహ మేధసహితము 

బ్రహృయజ్ఞృము, స్వరము 66 

మహా న్యాసము, చిన్నసెజు 666 

మంత్ర పృళ్నములు సస్వరము సత్త 
నుం తృ ప్రప్పము, సటీక పైన 

తే త్రీరీయ ఆరణ్యకోపనిషత్తు అం పితృ పే.ధము మం త్కృపన్నములు సహా, సస్వరము 
యజ్ఞాపబిత ధారణవిధి 

యజు ర్వేదసం ధ్యావం ద న భామ్యము 660 

యజు ర్వేదసం ధ్యావంద నమా, మూలము సస్వరము శ 

3). 'శ్రీనూ క్షము, పురువనూ క్షమ్క ఆం థ్రటీ కౌసహితము 

99 ఆద్దిక మం త్రీములు 668 

యాజుషపూర్వ ప,యోగచం ద్రిక, సస్వరము న. 

శ్రీవె న్లవాహ్న్కము i 

శ్రీ దె నవ శ్రొద్దపృయోగము 0+ 
రుద్భమ్ము పురువనూ క్షమువ7 రాలు 

చేదమాహాత నము తెను[ువచ నము వ 

వ,శరత్నాశరమా, ప్రథమభౌగమాు క 

ల్ ద్వితీయ భాగము పైక 

వరచూడానుణి, 860 వ్రఠములు సంస్కృతమాఅముమొ భ్రృము .., 

నూర్యునమస్కా_ర మ్కు చిన్నసెజు న 

రు ద్రాధ్యాయము, భామ్యము, ఆంధ, టీక స్ట 

సపుదూరు ద్రావిడ సంధ్యావంద నము 666 

జో 

09 1 Ss ము 

ఆళపందార్ స్టో తనా, సటీ॥ ప్ 

‘0 

ఆఅ 6౨౦6౦ య:థ0 రా 

రస్ 

టన వింి ఈ ల 

విరి ధా 

= అల౦ ఆఅ ఇల దర6౦6ఆజఆలఅల౦లలాలఅల౦ల౦లల౦లయణలఅలలఅంయ౦లఅల౦యంలల౦అ౧అలఅ౦ అ 

ey వలి వలి =) 

ఆటిథట అణ 6౦౧౪౭౫4౦ ౦౦సన|౮౯౮ ల 
ల pr పిలి 



సతీ 1.8 ర్పుః ఆ, 

*ీళవాది చతుర్వింశతి నామ భొవ్యమయు ea 

దశావతారనోత,ము భ్ 

స్ప తృరత్న పంచ కము 509 

ఈశ్రుల్హో సో ములు, టా 

ఆదిత్యహృదయము, సటీక తళ లి 

ఇంద్రాథీశివక వచము 

కలీ రె నవమ్యు ఆం ధ్ర తాత రన్“ పాత్ము స్ట 

కృవ్ణకగ్గామృతయు, నటీళో త్త 

గంగా సవరాజము ais 

Roost, ఆం సద్య కర్న ర్య కీత్రయు 

శ్రీ గుణరక్న కోశము, ఆం ఫృల్ ౬ కాషకి తము 

శ్ర లోక్యమోవానకవచము, చి ప రక స్రీ త్రీ భర న్రవరాజము 

దోక్షీణామా ౧ డిపో గ్రాము. ఆం గ (పద్య లౌత్ఫ రసిక KE Pe శక 

చేవీసో త్ర కదంబము ఫ్ర 

శోవీస పతి (మస్హ శాస్త్రము) షే 
'జేవీమొన నీక పూజు చిన్నసైజు 

bees aa 

గ హన్మోతి, సం ప 
షట్ 
పరి సె కేళ్యర లో 5 కదంబము 

తులసీసో వక్ దం ౪9౪ 

సౌందర్యలహరి, సటీక 40 

Sar. నలి స 

భజగోవిందము, చటిక 0a 

మృత్యుంజయమాననీక పు పూజ్య చిన్న సై జు ey 

ముకుందమాల, సటీక 99 +౪8 

రామ బప సంమాననీక న్రూజ 33 wi 

అన్నీ శీ ఖ్యవించాల్త్ నో ట్ర Sas సటీః 366 

కం న? 
జీ 

శంకరా? 'చార్యవ్లోత్రాది న. 

శ్యామ: దండకము, సటీక a 

జె “ఏళ్ల గె “మసార్టవినా స్త స్తం అండ్ స 5న, 

0 

0 

0 

= a 

ఐ౨9ంఐం ఆం 0౦60 ద౨పుంఆ౦ం౦ం౨ం౦ం౦దాంఅఆఅందంం౦దటఅదణఅం౦ 

8 
4 

8 

జా > 0 లి షా 












